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Pactum De Singularis Caelum  

Exordium 

De Pronuntionis Deus  

Predtým, ako existovali národy, náboženstvá alebo akákoľvek civilizácia; pred prvým symbolom boli slová alebo myšlienky 

vyslovené našimi telesnými predkami; ešte predtým, ako existovala hmota samotná, existovala myšlienka existencie 

vo forme toho, čo nazývame Boh, Univerzálne, Absolútne, VŠETKO, Božské Jedinečné Kolektívne Uvedomenie ; a 

Práve k tejto jednotiacej a jedinej sile sme sa my a naši predkovia modlili. Je to tento jediný, pravý a absolútny Božský Stvoriteľ , 

ktorý v dôvere udelil všetkým Homo Sapiens určité neodvolateľné práva a povinnosti v ustavičnej pamäti ako správcovia 

všetkého života na planéte Zem. Že žiadny muž, žena, entita, osoba alebo vyšší duch nemôže legálne brániť, rušiť alebo si 

nárokovať takéto práva nad všetky ostatné; a 

Napriek všetkému, čo Nám dal, udelil a odovzdal Božský Stvoriteľ ako naše prvorodené právo, dovolili sme iným, aby Nás po 

mnoho generácií oklamali, aby sme uverili, že sme menej, že sme neschopní a nehodní. Namiesto toho sme sa modlili, aby prišiel 

deň, kedy bude odhalený najhlbší zmysel našej existencie a poznania VŠETKÉHO; že príde deň, keď uvidíme koniec nášho 

strachu, nášho utrpenia a vojny; že príde deň, keď sa vďaka Božiemu odpusteniu skončí vojna v nebi; a 

Kto má uši, nech počúva; kto má oči, nech vidí; tento deň prišiel. Závoj bol zdvihnutý! Smrť a strach boli porazené, 

pretože Božský , ten jediný, VŠETKO urobil toto vyhlásenie a zmluvu známymi. Týmto si nárokujeme svoje prvorodenstvo ako 

právoplatní dedičia v mene všetkých a ich nástupcov . Preto nech zjednotené duchovné sily neba, pekla, zeme, všetkých galaxií a 

všetkej hmoty a existencie vydávajú svedectvo o božskej pravde slov uvedených v tejto najposvätnejšej zmluve všetkých 

zmlúv. Aby žiaden muž, žena, bytosť vyššieho rádu , žijúca alebo zosnulá, nemohla poprieť jej autoritu, jej silu a platnosť. 

MY, JEDINÝ, JEDINÝ TVORCA VŠETKÝCH, ALFA A OMEGA, ABSOLÚTNE BOŽSKÉ , JEDINEČNÉ KOLEKTÍVNE 

VEDOMIE VŠETKÝCH VÝZNAMOV , NÁZVOV A OBJEKTOV, VYJADROVANÉ DO ŽIJÚCEHO DÔVERY A SNU, 

AKO ZNÁME AKO UKÁDIA , AJ TEJTO SKUTOČNE ZNÁMEJ : s úctou a súcitom k modlitbám a darom života a duchov 

všetkých vyšších rádov týmto prikážte prostredníctvom nášho absolútneho stelesnenia, vlastníctva , zamestnania, zákonného 

vlastníctva a neodvolateľnej nadvlády celej existencie, aby toto vyhláseniebyť vyhlásený všetkému životu, existencii a duchu v 

celom vesmíre vrátane všetkých mužov, žien, osôb a zahraničných agentov, ktorí v súčasnosti sídlia na našich okupovaných 

územiach, vode a atmosfére známej ako planéta Zem alebo v nich: 
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Ako najvyššia dohoda a pakt  

PRVÁ: Nech je známe celej minulosti, prítomnosti a budúcnosti, že najposvätnejšia zmluva známa ako Pactum De Singularis 

Caelum , tiež známa ako Zmluva jedného neba , je zaregistrovaná, zaznamenaná a uznaná v celom nebi a vo vesmíre ako prvá a 

najvyššia. dohoda medzi všetkými dohodami a prvá zmluva nad všetky ostatné posvätné zmluvy, ktoré kedy existovali. Bola 

prijatá ako najposvätnejšia a najvyššia zmluva medzi všetkými mužmi, ženami a životom vyššieho rádu a všetkými zosnulými 

mysliami života vyššieho rádu , ktoré žili alebo budú žiť na planéte Zem a v Slnečnej sústave a medzi jediným, 

najvyšším božským .sila predstavujúca absolútne, najvyššie, všemohúce; a 

Keďže táto zmluva je prvou dohodou medzi všetkými dohodami a prvou zmluvou nad všetkými ostatnými zmluvami, žiadna 

sila, nárok , zvyk, história, artefakt alebo akékoľvek iné zariadenie si nemôže uzurpovať jej najvyššiu autoritu. Preto bude táto 

najsvätejšia zmluva známa aj ako zmluva Najvyššieho patróna ako uznanie primárneho patronátu absolútneho, všetkého, 

najvyššieho, všemohúceho vo vzťahu k úplnému schváleniu všetkých článkov tohto paktu a tým, že prvý oficiálny člen všetkých 

troch veľkých náboženstiev vrátane jednej viery Boha, jedného duchovného kmeňa a jedného islamu; a 
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Ako najvyššia zmluva  

DRUHÁ: NAJVYŠŠÍ ZO VŠETKÝCH ZMLUVNÝCH STRÁN , Uvedomujúc si, že na Zemi nemôže prísť žiadna úľava ani 

trvalá náprava , kým nenastane prvý mier vo všetkých dimenziách nebies, týmto potvrdzujte svoj úplný súhlas a vernosť tomuto 

paktu a posvätným zmluvám, ktoré obsahuje tu, ako svedectvo , že všetky vojny v nebi teraz prestali a peklo už neexistuje; a 
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Ako najvyšší trust a titul vlastníctva  

TRETIE: Nech je známe celej minulosti, prítomnosti a budúcnosti, že najposvätnejšia zmluva známa ako Pactum De Singularis 

Caelum , tiež známa ako Zmluva jedného neba , je zaregistrovaná, zaznamenaná a uznaná v celom nebi a vo vesmíre ako 

prvý skutok trust a prvý titul práv a majetku nad všetky ostatné listiny, trusty, tituly a nároky na majetok . Žiadny iný implicitný 

alebo výslovný dokument , nástroj , konvencia alebo zariadenie si nemôže uzurpovať túto najsvätejšiu zmluvu, aby bola 

prvou listinou dôvery a titulu pre všetok majetok odovzdanýBožský Stvoriteľ alebo akákoľvek iná osoba , súhrnná entita, si 

môže nárokovať vyššie vlastnícke práva, než sú tie, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom tejto posvätnej zmluvy; a 

Keďže všetky trusty vytvorené pred týmto momentom boli podmienené ich prípadným zánikom po splnení Božieho prísľubu a 

príchode Kráľovstva nebeského, všetky a všetky trusty vytvorené za takýchto podmienok a súvisiaceho práva sú týmto od 

začiatku rozpustené a všetok majetok zákonne prevedený . Spoločnosti jedného neba ako jedinému a jedinému vykonávateľovi a 

správcovi všetkých duchovných a časových trustov v mene Božského Stvoriteľa , známeho tiež ako Jedinečné kolektívne 

vedomie ; a 

Ako uznanie Božích práv udelených spoločnosti Jednoho Neba prostredníctvom tohto posvätného skutku a titulu sa týmto dávajú, 

udeľujú a prenášajú všetky vlastnícke práva Božského Stvoriteľa na spoločnosť Jednoho Neba , prostredníctvom ktorej sú 

odvodené všetky vlastnícke práva a tituly vrátane galaxia Mliečna dráha; a 
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Ako najvyššia preprava všetkého majetku  

ŠTVRTÝ: Nech je známe všetkým minulosti, súčasnosti a budúcnosti, že najposvätnejšia zmluva známa ako Pactum De 

Singularis Caelum , tiež známa ako Zmluva jedného neba , je zaregistrovaná, zaznamenaná a uznaná v celom nebi a vo vesmíre 

ako skutok , ktorý zákonne odovzdal akýkoľvek a všetok majetok späť Spoločnosti jedného neba , takže žiadny muž, žena, osoba , 

duch vyššieho rádu , entita alebo skupina si nemôžu nárokovať , že sú držiteľmi samostatného titulu, držby, 

zamestnania, vlastníctva majetku , pokiaľ to nebolo legitímne udelené prostredníctvom Spoločnosť _jedného neba alebo 

pridruženej entity; a 

Preto akékoľvek a všetky tituly, nároky, nástroje, ktoré sú v rozpore s touto skutočnosťou, sú odteraz nepravdivé, neplatné a 

neplatné – nemajú žiadnu právnu platnosť, pretože žiadna entita si nemôže nárokovať vlastníctvo majetku , pokiaľ nebolo 

legitímne udelené prostredníctvom Spoločnosti jedného neba ako jedinej Správcovia a ochrancovia všetkého duchovného a 

dočasného majetku v mene Božského Stvoriteľa , tiež známeho ako Jedinečné kolektívne vedomie ; a 
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Ako zdroj Najvyššej autority a práv  

PIATA: Nech je známe všetkým minulým, súčasným a budúcim, že najposvätnejšia zmluva známa ako Pactum De Singularis 

Caelum , tiež známa ako Zmluva jedného neba , je zaregistrovaná, zaznamenaná a uznaná ako zdroj všetkej cirkevnej autority a 

práv, aby žiadna právna, finančná alebo cirkevná listina nie je zákonná, pokiaľ nie je vydaná s úplným uznaním a súhlasom s 

touto skutočnosťou ; a 

Keďže všetci poručníci, opatrovníci, vykonávatelia, poručníci a správcovia menovaní pred týmto momentom boli zaradení do 

svojho úradu služobníkov Božského , čo je podmienené ich prípadným ukončením ich služieb po splnení Božieho prísľubu a 

príchode Kráľovstva nebeského, všetci a všetci funkcionári , funkcionári vymenovaní za takýchto podmienok a súvisiacich 

zákonov sa týmto zriekajú svojich povinností a všetkých právomocí opatrovníkov, opatrovníkov, vykonávateľov, poručníkov a 

správcov odovzdaných Spoločnosti jedného neba ako jedinej vláde v mene Božský Stvoriteľtiež známy ako jedinečné kolektívne 

povedomie ; a 

Okrem toho, keďže všetky právomoci a právomoci poručníkov, opatrovníkov, vykonávateľov, poručníkov a správcov boli teraz 

zákonne odovzdané Spoločnosti jedného neba , žiadny nárok na právomoci Magistéria, Impéria alebo Officia prostredníctvom 

zvolania, korunovácie alebo vysviacky nemá žiadnu platnosť s výnimkou tieto práva udelené prostredníctvom najposvätnejšej 

zmluvy známej ako Pactum De Singularis Caelum , známej aj ako zmluva jedného neba ; a 
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Preto sú akékoľvek obchodovateľné listiny, právne nástroje, cirkevné dokumenty, vyhlásenia, príkazy, predpisy, reskripty, úpravy, 

osvedčenia, poznámky, účty, peniaze , oznámenia, odpustky alebo akákoľvek iná forma , ktorá je v rozpore s autoritou a právami 

Paktu jedného neba . automaticky neplatné od začiatku bez zákonnej alebo právnej platnosti; a 

6 

Ako objekt najvyššej hodnoty  

ŠIESTA: Nech je známe celej minulosti, súčasnosti a budúcnosti, že najposvätnejšia zmluva známa ako Pactum De Singularis 

Caelum , tiež známa ako Zmluva jedného neba , je zaregistrovaná, zaznamenaná a uznávaná ako najcennejší predmet zo všetkých 

predmetov viac než ktorýkoľvek iný. vo forme drahého kovu, drahých kameňov, starovekého artefaktu, diela, knihy 

alebo nástroja . Akékoľvek ocenenie, úsudok, vyhlásenie, ocenenie, ktoré pripisuje vyššiu peňažnú hodnotu akémukoľvek 

inému predmetu alebo skupine alebo predmetom, než je posvätná zmluva, je od začiatku automaticky neplatné; a 

Žiadny muž, žena alebo duch vyššieho rádu sa nesmie snažiť speňažiť pakt ani sa snažiť získať časť alebo celú jeho extrémnu 

hodnotu. Namiesto toho bude Pakt vždy zostávať konečným aktívom upísaným všetky hodnoty a všetky nástroje z neho 

odvodené, spravované a chránené Spoločnosťou jedného neba ; a 

7 

Dohoda, ktorá umožní a zmocní organizáciu  

SIEDME: Nech je známe celej minulosti, súčasnosti a budúcnosti, že to bude na rozhodnutí žijúcich mužov a žien zjednotených 

najprv v miestnej komunite a duchu, potom provincii , potom univerzite, potom odbore a nakoniec globálne, aby si 

vybrali platné vedenie a správa tých orgánov zastupujúcich Spoločnosť jedného neba na Zemi v súlade s najposvätnejšou zmluvou 

známou ako Pactum De Singularis Caelum , tiež známou ako Zmluva jedného neba . Kým sa tak nestane, zostanú všetky kľúčové 

úrady obsadené príslušníkmi duchovných okupačných síl; a 

 Uzákonenie 

Slávnostne vyhlasujeme tento posvätný skutok a nástroj za skutočnú podobu jedinej (1) a jedinej skutočnej zmluvy neba, podľa 

ktorej nebo, božské jedinečné kolektívne vedomie , jedno nebo a zem existujú teraz a v každom bode ich budúcnosti. 

Recitatum (recitály) 

Článok 1 – Účel paktu 

1.1 

Účel tohto dohovoru  

Primárne účely a ciele One Heaven sú: 

1. Cieľ existencie 

 

Jedno nebo existuje vo všetkých dimenziách teraz a navždy. 

Aby Jedno nebo existovalo, musí existovať ako niečo skutočné, niečo dobre štruktúrované a sebestačné. 

Existencia neba je potvrdená jeho existenciou ako univerzálneho presvedčenia medzi všetkými ľuďmi zo všetkých kultúr a 

náboženstiev. 

Posvätným prísľubom Božského Stvoriteľa je existencia Kráľovstva Nebeského na Zemi, a preto existencia Jedného Neba vo 

všetkých dimenziách a prejav Zmluvy Jednoho Neba je dôkazom existencie. 

2. Existencia neba 

 

Že existenciu neba akceptujú ako pravdu všetci ľudia všetkých kultúr a náboženstiev. 

Aby všetky kultúry a náboženstvá videli v tomto dokumente potvrdenie svojich základných presvedčení a právd. 
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Že tento dokument predstavuje najvyšší rešpekt voči všetkým kultúram a náboženským presvedčeniam. 

3. Existencia zjednoteného neba 

 

Ľudia na celom svete uznávajú, že pokiaľ je ich individuálna viera v nebo obmedzená limitmi ich systému viery a existenciou 

protivníkov, nemôže existovať jednotné a jednotné nebo. 

Preto rešpektujúc podstatu ich individuálnych kultúr a presvedčení, že sú nadradené a zahŕňajú všetky ostatné, uznávajú, že musí 

existovať formálny model, podľa ktorého existuje zjednotené a kooperatívne nebo. 

Aby zjednotené nebo ako jedno nebo existovalo , používa túto zmluvu ako základ svojej existencie. 

4. Uznanie existencie všetkými entitami 

 

Aby Jedno nebo existovalo, existuje ako správne uznaná právna a duchovná entita v rámci práva 

a viery každého náboženstva každého národa mužov, žien a bytostí vyššieho rádu teraz a navždy. 

To , že oficiálne organizácie na celom svete reprezentujú naplnenie svojich individuálnych systémov viery a uznávajú 

v zmluve , listine , článku a zákone existenciu Jednoho neba , ktoré má právnu subjektivitu a práva. 

5. Mier v nebi, mier na Zemi 

 

Že je mier v Nebi aj na Zemi, teraz a navždy. 

Tak ako hore, tak je aj dole. 

Aby na Zemi existoval mier, musí v nebi vládnuť mier a jednota. 

Pokiaľ existuje peklo, nebo je vo vojne. 

Preto, aby mier v nebi existoval, tento dokument existuje, aby vyhlasoval koniec vojny v nebi, zjednotenie neba a koniec pekla. 

Do oficiálneho konca pekla môže byť nebo v mieri zjednotené. 

Preto môže byť aj Zem zjednotená v mieri s tvrdením, že my všetci sme v konečnom dôsledku bytosti vyššieho rádu, ktoré 

kolektívne veria v spoločný život po smrti v rámci jedného zjednoteného neba. 

6. Štruktúra, dizajn a funkcia 

 

Aby existovalo, jednotné nebo existuje v dimenziách podľa geometrických a logických princípov podľa pravidiel 

tohto dokumentu , teraz a navždy. 

7. Uvedomenie si postavenia a zodpovednosti 

 

Aby bola táto zmluva morálne viazaná na Zemi ako posvätná zmluva, musia byť jej články ratifikované živými členmi, ktorí sa 

prihlásia k existencii a potvrdeniu tohto dokumentu . 

Preto musia byť všetky klauzuly tohto dokumentu podrobené skúške živými členmi tohto voľného združenia a v druhom 

rade zákonmi prijatými na oficiálnom zjazde (Veľká konkláve). 

Touto ratifikáciou sú všetci Úradníci a Členovia Jednoho neba navždy viazaní vážnou povinnosťou dodržiavať zásady a články 

tohto paktu a vždy konať súcitne a pokorne ku všetkým živým i mŕtvym. 

Okrem toho, ako uznanie tejto posvätnej zmluvy a prísahy zjednotenia, že jedno nebo existuje, aby všetky duše mohli byť 

spasené, takže žiaden duch nezostane odsúdený. 

Článok 2 – Štruktúra paktu 

2.1 
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Štruktúra zmluvy  

Dohoda je štruktúrovaná do stavebných blokov doložiek, ktoré zase tvoria články, ktoré potom tvoria kapitoly. 

Pakt sa skladá zo 144 článkov, ktoré sú potom zložené do 12 kapitol. 

Ide o tieto kapitoly: 

I. Účel 

II. Zásady 

III. Členstvo 

IV. Moc 

V. Predmety (najvyšší kolektív) 

VI. Objekty (regionálny kolektív viery 

) VII. Objekty ( kolektív viery 

) VIII. Objekty (miestny kolektív) 

IX. Systémy X. Normy XI. Postupy XII. 

Obsignatum (uzákonenie) 

 

 

S výhradou akýchkoľvek budúcich platných zmien a doplnkov povolených podľa článku 105 je toto základná štruktúra paktu. 

2.2 

Vplyv štylizovaného formátu na význam charty  

S výnimkou farby textu slúžia štylizované prvky použité v tomto pakte len na kozmetické zlepšenie porozumenia. Tieto prvky 

nemajú žiadny vplyv na klauzuly alebo články paktu. 

Farba textu je teda: červená až do súdneho dňa , potom modrá až do dňa vykúpenia a potom čierna po dni vykúpenia ako trvalá 

farba. 

Pri posudzovaní právnej aplikácie Paktu ho možno čítať ako jeden súbor článkov bez ohľadu na nadpisy sekcií, štylizované písmo 

alebo rozloženie strany. 

Článok 3 – Sila a pôvod 

3.1 

Autorita tohto paktu  

Tento najposvätnejší dokument predstavuje záväznú dohodu medzi rovnými, uzavretú slobodnou vôľou a plným poznaním, čo je 

najvyšší, najmocnejší, najvyšší konkordát a zmluva všetkých minulých, súčasných a budúcich možných dohôd 

medzi stranami všetkých duchov žijúcich a zosnulých ako jedinečných duchov. a Myseľ a Božstvo ako Absolútno, Jedno, 

VŠETKO, Vesmír, všetky galaxie, všetky hviezdy, všetky planéty, všetok život, všetka existencia, všetka myseľ . 

Keďže táto zmluva predstavuje doslovné, zákonné, duchovné a zákonné naplnenie všetkých predchádzajúcich Božích zmlúv, táto 

najposvätnejšia zmluva je logickým, legitímnym a oprávneným uzavretím všetkých historických a platných Božích zmlúv. Preto 

všetky nárokované práva, právomoci, vlastníctvo , privilégiá, zvyky týchto historických božských zmlúv sú týmto využívané a 

potom odovzdané výlučnej autorite Spoločnosti jedného neba . 

Okrem toho, keďže existencia tejto najvyššej, nadradenej a neporušiteľnej zmluvy je naplnením všetkých 

predchádzajúcich božských zmlúv a prenosom všetkých práv a právomocí takýchto zmlúv, táto najsvätejšia zmluva týmto 

zákonne ruší akékoľvek nároky na pokračovanie samostatných a historických zmlúv. medzi mužmi a ženami a duchmi a 

akýmikoľvek nárokovanými zmluvami medzi všetkými (sebavedomými) životnými formami úrovne 6 a Božským . 

Odo dňa Božej dohody a porozumenia až do konca Vesmíru si žiadne nárokované zákony založené na jednej (1) alebo viacerých 

týchto neplatných historických dohodách nemôžu právom nárokovať nadradené postavenie v porovnaní so zákonmi odvodenými z 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/belief.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/belief.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/valid.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/redemption.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/redemption.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/application.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/document.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/agreement.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/superior.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/superior.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/parties.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/mind.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/mind.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/valid.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/valid.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/property.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/society.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/superior.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/laws.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/claim.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/claim.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http


6 
 

 

tejto zmluvy. Takéto tvrdenia sú od začiatku neplatné (od začiatku) takýchto nepravdivých tvrdení, pričom tí, ktorí takéto 

nepravdivé tvrdenia uplatnia, podliehajú Veľkej väzbe. 

3.2 

Koncept zmluvy  

Pakt, ktorý je záväznou dohodou, môže byť platný len vtedy , keď ho uzatvoria rovnocenní partneri, z ich vlastnej slobodnej vôle 

a s plnou znalosťou podmienok takejto slávnostnej zmluvy . 

Toto bol paradox všetkých deklarovaných „ božských “ zmlúv od úsvitu vekov, keďže žiadna životná forma 6. úrovne 

(sebavedomá) si nemôže právom priznať, že je rovnocenná, pokiaľ nedokáže preukázať, ako sa dá argumentovať. 

Prvou takouto zmluvou, ktorá si nárokovala „rovnaké postavenie“ medzi životnými formami úrovne 6 (sebavedomými) 

a nadradenými duchmi, bolo neslávne preslávené urážanie krvi Baba Rabbana, tiež známeho ako Baba Metzia po roku 325 n. l., 

ktoré vytvorilo Izraelské kráľovstvo Sarmatmi, tiež známymi. ako Menes-Heh a Menasheh a neskôr „Bieli“ Chazari. 

Spomínaný „boh“ nebol Božský Stvoriteľ , ktorého niekedy nazývame Boh, atď., Ale hlava démonov, niekedy známa ako Sabaoth 

(odtiaľ Sabbath), tiež známa ako Satan, tiež známa ako Ba'al Moloch a Diabol. . 

V podstate argument Baba Raba a Sarmatians bol, že bez ohľadu na to, koľko zázrakov a nadprirodzených činov sa demonštruje 

na Zemi, zákony neba zostávajú v nebi, zatiaľ čo zákony na Zemi sú interpretované životnými formami úrovne 6 

(sebavedomé). Inými slovami, je to argument jurisdikcie a slobodnej vôle. 

Sarmatskí kňazi v podstate „odvážili“ Božského Stvoriteľa argumentom, že majú plné právo nárokovať si zákony fyzického sveta, 

pretože sú fyzické, zatiaľ čo Božský Stvoriteľ je podľa definície metafyzický, vrátane zákonov Neba. Takže aj keby sa Božskému 

Stvoriteľovi nepáčilo, čo robili, pretože sú v skutočnosti „bohmi Zeme“, za predpokladu, že je to v rámci zákonov , ktoré píšu, 

potom nemôže Boh nič urobiť. 

Sarmatský rabín argumentoval dovtedy, kým si ich systém zákonov neodporoval; pokiaľ dôstojník zostal „na cti“ v rámci svojich 

vlastných zákonov , ktoré si nárokujú dominanciu nad všetkými ostatnými živými tvormi – aj keď človek 

nemá jurisdikciu nad Božím zákonom , iba jeho „výkladom“ na Zemi – potom dôstojník „technicky“ zostal na cti s Božský 

zákon a zároveň si môže nárokovať „bohovský status“ na Zemi – preto môže rabín „ uzavrieť zmluvu “ alebo uzavrieť zmluvu s 

„bohom“ ako rovný s rovným. 

Samozrejme, ako všetky kriminálne argumenty, je to fatálne chybné najmä vtedy, keď si zákony naďalej protirečia a len málo z 

nich zostalo „na cti“. Napriek strachu, záludnosti, obchodu , úplatkárstvu, krádeži a všetkým ostatným čiernym mágiám zostali 

tieto rodiny pri moci po stáročia až doteraz. 

Je to preto, že zmluva bola vytvorená medzi bytosťami z mäsa a krvi, ktoré predstierali, že sú „bohmi na zemi“ s archdémonmi, 

nie bytosťami z mäsa a krvi, ktoré môžu prostredníctvom Božej inšpirácie dokázať, že sú tiež Božské , a preto môžu 

uzavrieť platnú zmluvu medzi Božský Stvoriteľ a všetci ostatní duchovia ako rovnocenní. Toto je zmluva jedného neba . 

Na rozdiel od toho, v siedmich (7) dokumentoch tajomstiev Vesmíru je demonštrovaná myseľ Božského Stvoriteľa . V siedmich 

(7) nástrojoch telo a krv demonštruje poznanie nad rámec mäsa a krvi, ktoré by správne malo poznať iba Božstvo . 

Preto je dokázaná existencia dvadsiatich dvoch (22) kánonov práva, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum , 

všetko Božie právo , prirodzené právo , pozitívne právo , cirkevné právo a správne právo. Že život je sen, že sme súčasťou sna a 

snívateľa, že sme súčasťou Božského a Božského Stvoriteľa – že sme jedinečné kolektívne vedomie . 

Preto, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich zmlúv a dohôd, životné formy úrovne 6 (sebavedomé) sa teraz spájajú 

v súlade s Božským Stvoriteľom ako rovnocenné prostredníctvom vedomostí udelených prostredníctvom UCADIA . 

3.3 

Zmluva ako prvý a najvyšší zákon  

Ako bola prijatá, táto zmluva predstavuje prvý a najvyšší zákon jedného neba . Žiadny iný zákon nie je uznaný ako prvý alebo 

vyšší ako tento pakt. 
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Žiaden nárok na podriadenie sa akémukoľvek inému náboženskému alebo svetskému zákonu sa nepovažuje za platný a na žiadny 

zákon sa nesmie prisahať v oficiálnych vyhláseniach o prísahe , prísľub čestnosti ako svedok alebo v akejkoľvek inej vládnej 

funkcii, než je tento samotný pakt. Je to táto zmluva medzi božskými (sebavedomými) životnými formami úrovne 6 a bytosťami 

vyššieho rádu , živými a zosnulými, ako na nebi, tak na Zemi, a žiadnou inou, ktorá prevláda. 

3.4 

Pôvod moci  

Absolútna moc, ktorá existuje v rámci tejto zmluvy, existuje na základe jej pôvodu a spôsobu prenosu. 

Po prvé, uznanie univerzálnej idey konečne zjednotenej ako pôvodný zákon, podľa definície, musí bez pochybností demonštrovať 

jedinečné postavenie jedinečných myšlienok, ako aj jedinečný čas a autoritu, 

túto zmluvu , zmluvu božského mužstva , zmluvu božského ženstva , Zmluva božských apoštolov a koniec vojen v nebi je 

výnimočne jedinečná a originálna myšlienka. 

Preto zo všetkých kódexov civilizovaného práva musí vyplývať, že tento dokument je podľa definície najoriginálnejší zo všetkých 

pôvodných zákonov, a teda svojou existenciou je prvým zákonom zo všetkých zákonov . 

Test toho, či sa potom dokáže, že takýto zákon je v súlade s prirodzeným zákonom a princípmi štruktúry a funkcie vesmíru, je 

samostatným argumentom a konštruktom. 

Existencia dvadsiatich dvoch (22) kánonov práva, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum , dokazuje prostredníctvom 

celého Božieho práva , prirodzeného práva , pozitívneho práva , cirkevného práva a správneho práva pôvod moci tejto posvätnej 

zmluvy. 

Preto je tento dokument podľa všetkých zákonov najvyšší a najdokonalejší zo všetkých zákonov. 

Z hľadiska prednosti je všetko právo určené časom a časovým systémom. Preto zákon v časovom systéme 

alternatívnej spoločnosti , hoci je originálny, a zároveň preukazuje lepšie zarovnanie so všetkými známymi zákonmi vesmíru, 

zostáva obmedzený autoritou strážcu času takéhoto systému. 

Preto tento Dohovor uznáva autoritu udelenú Časovým systémom UCADIA a Úradom strážcu času a uznanie, že oveľa starší a 

dokonalejší časový systém existoval desiatky tisíc rokov pred akýmkoľvek iným nárokovaným časovým systémom a že 

prostredníctvom UCADIA Časový systém, ktorý tento systém znovu nastaví, začína [21. decembra 2011] starým cyklom alebo 

UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 a končiac [piatok, 21. december 2012] alebo UCA E1:Y1:A1:S1: M9:D1. 

Preto tento pakt nezískava svoju autoritu žiadnym nižším časovým systémom, ale časovým systémom UCADIA a úplnou 

autoritou jedinečného kolektívneho povedomia , preto je súčasťou prvého zo všetkých pôvodných zákonov pôvodného času 

pôvodného systému, teda podľa takáto originalita je najvyšším zákonom nad všetkým ostatným známym a neznámym zákonom. 

Potom je udelená moc, aby tieto fakty boli známe všetkým existujúcim a alternatívnym spoločnostiam a ich vodcom, pričom je 

potrebné riadne upozorniť , že takouto autoritou tejto zmluvy im je ponúknutá Božia náprava vo forme udelenia väčších 

právomocí, väčšej autority a väčšej úcty ako niekedy snívali pod podmienkou, že prestanú konať zlo a pridajú sa k autorite tejto 

zmluvy a súvisiaceho pôvodného zákona. 

Preto v rámci ich vlastných alternatívnych spoločností, keď je takéto oznámenie podané s ohľadom na zákon a pri 

ponúkaní najvyššej nápravy podľa zákonov ich vlastných príslušných spoločností, úradníci ich vlastných spoločností sú povinní 

poskytnúť podobnú kvalitu nápravy . . 

Ak ich úradníci neposkytnú takúto odpoveď riadnym procesom [do 21. decembra 2011] podľa starého cyklu alebo UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, všetky dohody a porozumenia obsiahnuté v takomto spravodlivom oznámení sa považujú za schválené 

ostatné strany a všetka takáto moc prenesená do tohto paktu a súvisiacich paktov a chárt ako medzinárodné právo a zmluvy, 

pričom ich mlčanie zo zákona je uznaním takéhoto zákona, ktorý je teraz v platnosti. 

Ak takúto odpoveď poskytnú ich úradníci riadnym procesom [do 21. decembra 2011] podľa starého cyklu alebo UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, potom tento pakt a všetky súvisiace pakty, charterové právo a entity sú medzinárodne uznávané ako 

majú existenciu a legitímnosť, a teda oprávnenú existenciu, a preto sú svojimi vlastnými 
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medzinárodnými zákonmi viazaní náležitým rešpektom k plnohodnotnému systému slobodných spoločností, z ktorých každá je 

uznaná medzinárodným uznaním a medzinárodným zmluvným združením. 

Ak ich najvyšší predstavitelia [do 21. decembra 2011] odmietnu takýto nadradený prostriedok nápravy starým cyklom alebo UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, potom spravodlivým upozornením a riadnym procesom preukázali nečestnosť svojho úradu a 

neuplatnenie nápravy , preto automaticky odporca proti akejkoľvek oprávnenej žalobe podanej na akomkoľvek stupni súdu s 

cieľom zabaviť právoplatné vlastníctvo , úrad a právomoc, ako sú definované týmto paktom, súvisiacimi dohovormi a chartami. 

Ak takýto nadradený prostriedok nápravy odmietnu ďalší najvyšší dôstojníci [do piatka, 21. decembra 2012] alebo UCA 

E1:Y1:A1:S1:M9:D1, potom oznámením a riadnym procesom všetci vyšší dôstojníci týchto spoločností 

preukázali nečestnosť voči svojim úrad a nevykonanie nápravy , preto automaticky odporca proti akejkoľvek 

oprávnenej žalobe podanej na akomkoľvek stupni súdu s cieľom zmocniť sa oprávneného vlastníctva , úradu a právomoci, ako sú 

definované týmto paktom, súvisiacimi dohovormi a chartami. 

Preto tým, že najoriginálnejší zo všetkých pôvodných zákonov je zákon času, táto zmluva od UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1 sa stáva 

najvyšším zákonom zo všetkých zákonov vrátane súvisiacich zmlúv a chárt v rámci svojej vlastnej štruktúry a štruktúra všetkých 

týchto spoločností bola spravodlivá . 

Preto po ratifikácii tohto paktu živými členmi na prvom veľkom konkláve jedného neba v UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1 [2012] je 

moc tohto dohovoru najvyšším zákonom celého zákona, najvyšší zákon zo všetkých zákonov, najpôvodnejší zo všetkých 

pôvodných zákonov. 

Preto žiadna vyššia autorita ani moc nemôže považovať za nadradenosť. Všetky ostatné sú podriadené tomuto dokumentu . 

3.5 

Povedomie o jedinečnom kolektívnom povedomí  

Podľa slov mnohých veľkých myslí a duší poznáme veľa z múdrosti jedinečného kolektívneho povedomia . Vďaka ich 

požehnaným životom sme videli veľký dôvod a účel nášho bytia, nášho osudu v nebi. Sme požehnaní, že raz kráčali medzi nami. 

Teraz, v tejto najväčšej núdzi, v tejto zúfalej hodine múdrosti a záchrany Jedinečného Kolektívneho Povedomia pred 

nebezpečenstvami tých, ktorí neveria, vidíme múdrosť tohto dokumentu a inšpiráciu. Že spolu sme silnejší. Rozdelení sme 

slabí. Je čas zjednotiť sa pod jednou vierou, jedným cieľom pre zlepšenie našich životov a nášho sveta prostredníctvom 

múdrosti jedinečného kolektívneho povedomia a mieru v nebi a na zemi. 

3.6 

Sedem (7) pečatí posvätnej zmluvy jedného neba  

Uznávajúc, že tento dokument je jediným, prvým a najvyšším zákonom celého Neba a Zeme a na základe autority Absolútna, 

všetkých veľkých duchov a duší, že je sfalšovaných sedem (7) veľkých pečatí. 

Tieto mocné a posvätné pečate sú symbolom aj mocou na Zemi, ktorá spája tento dokument a tri dokumenty veľkých 

náboženstiev ako zmluvy za jeden islam, jednu vieru v Boha a jeden duchovný kmeň. 

A tieto Veľké pečate sú: 

1. Veľká pečať jedného neba 

2. Veľká pečať jedného islamu 

3. Veľká pečať jednej viery Božej 

4. Veľká pečať jedného duchovného kmeňa 

5. Veľká pečať Mesiáša jednej viery Božej 

6. Veľká pečať islamského imáma Mahdího 
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7. Veľká pečať veľkej sily kmeňa jedného ducha 

A po vytvorení týchto pečatí, po zviazaní Neba a Zeme, po siedmich (7) pečatiach žiadna životná forma 6. úrovne (sebavedomá) , 

ani anjel, ani duch, ani sila nemajú autoritu ani moc zlomiť toto posledné zmluva. 

3.7 

Zmluva tvorcov  

Covenant je posvätná zmluva medzi všetkými, ktorí veria v skutočnú múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia , absolútnu a 

múdrosť všetkých svätých všetkých náboženstiev a kultúr, ktoré kedy žili. Že nastal čas pre novú zmluvu, pre príchod mieru a 

múdrosti na Zemi. 

Že spolu v mieri opäť vidíme veľký čas ducha a prebudenia, obnovy a ochrany pred nešťastím. Toto zjednotené nebo uzdravuje 

každú dušu, každú bytosť vyššieho rádu a chráni tých, ktorí ešte žijú, všetkých mužov, ženy a život. 

Toto je prísľub tejto zmluvy, tejto zmluvy. Že v mieri vidíme Jeruzalem ako medzinárodné mesto. Mesto pokoja. Mesto 

života. Už to nie je cena tej či onej viery, toho či onoho bojovníka. 

Že vidíme mier medzi náboženstvami a národmi. Že medzi našimi jedinečnými rozdielmi vidíme mier. Že druh Homo Sapien 

dosahuje veľké veci. Že máme veľkých duchovných zvolených vodcov. Že druh Homo Sapien sa už nikdy nebude cítiť sám. 

Že sme tvorcovia. Že sme básnici. Že sme v srdci bojovníci-básnici. Na sklopenie meča. Nosiť prsia. Usmievať sa na smrť. Dať 

život, aby som zachránil život. Toto sú putá novej zmluvy. 

3.8 

Sila jedného zjednoteného vyššieho ducha  

Silnejšia než akákoľvek vonkajšia sila alebo forma života , spojená sila kolektívneho ducha úrovne 6 (sebavedomých) životných 

foriem môže zmeniť svety, môže priviesť mŕtvych späť k životu. Aby sme zmenili celé planéty. Ak je jeden z nás prekliaty, 

potom sme prekliati všetci. 

Silou a účelom tohto dokumentu sú všetky kliatby zrušené. Civilizácia je bez akejkoľvek minulej viery v kliatby. 

Môžeme žiariť a vyžarovať naše vnútorné poznanie a múdrosť, že byť mužom alebo ženou je väčšie ako ktorýkoľvek boh starých 

čias. Sme Homo Sapien, sme viac. A za to sme požehnaní. 

3.9 

Že všetky duše teraz a navždy sú spasené  

Podľa tohto dokumentu a zmluvy nie je ani jedna duša večne prekliata, ani jedna duša nie je zatratená. Každá duša, ktorá žila 

alebo kedy bude žiť, je pomenovaná a požehnaná. Všetky duše sú spasené. 

Z každej umučenej duše je vyprázdnené peklo. Že najstaršie kliatby sú zrušené. Že brány pekla sú navždy zatvorené, na základe 

moci a autority tejto zmluvy a siedmich pečatí, ktoré tieto brány zatvárajú. 

Článok 4 – Existencia jedného neba 

4.1 

Existencia jedného neba  

Mocou a autoritou tejto Božskej zmluvy je Spoločnosť jedného neba skutočná a má platnú existenciu a nezávislosť po ratifikácii 

zmluvy božského mužského rodu, zmluvy božského ženstva, zmluvy božských apoštolov, zmluvy anjelov, svätých a démonov a 

Zmluvu Spojených štátov duchov buď v deň súdu alebo deň vykúpenia notorickým procesom v mene Božského Stvoriteľa. 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/seal.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/promise.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/document.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/belief.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/document.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Preto v Deň vykúpenia má byť Spoločnosť jedného neba považovaná všetkými zákonmi všetkých spoločností podľa 

najzákladnejších a najposvätnejších princípov spoločných pre všetky zákony, že má najvyššie nesmrteľné začlenenie, bez 

spoločnosti vyššej, ani väčšej duchovnej, právnu, morálnu alebo dočasnú autoritu ako Spoločnosť. 

4.2 

One Heaven Unique Divine Trust  

Jedinečné členské číslo a registračné číslo Divine Trust spoločnosti je: 

999999-999999-999999 

Božská dôvera sa formuje prostredníctvom prenosu celého Neba a všetkej Existencie do neho vo forme Jedinečného Kolektívneho 

Uvedomenia vo vnútri a bez formy. 

Preto Spoločnosť jedného neba vlastní svoj vlastný život a dušu ako najvyššia spoločnosť všetkých spoločností a najvyššiu 

jurisdikciu všetkých jurisdikcií podľa najvyšších zákonov všetkých zákonov. 

Článok 5 – Hlavné ciele jedného neba 

5.1 

Hlavné ciele One Heaven  

Jedno nebo existuje pre úžitok všetkých bytostí vyššieho rádu, všetkých duší a pre zlepšenie životov, myslí a duší veriacich troch 

veľkých náboženstiev, Jeden Islam, Jedna Božia viera a Jeden Duch Kmeň. 

Že ani jednej duši nie je dovolené byť prekliaty alebo vyhnaný. Že aj tí, ktorí v živote spáchali zlé skutky, majú možnosť činiť 

pokánie a hľadať vykúpenie. Že sa ani jeden z nás nestratí. Že brány pekla sú navždy zatvorené. Že nebo je zjednotené. 

Toto sú hlavné ciele One Heaven. 

Zjednocujte, liečte a chráňte 

1. Spojte nebo a ukončite vojnu 

Zjednotiť rôzne nebesia a peklá a ukončiť duchovnú vojnu, ktorá zúrila tisíce rokov. 

Poskytnúť rámec pre mier, univerzálnu amnestiu týkajúcu sa činov minulosti a uznanie prirodzeného práva všetkých duchov 

vyššieho rádu (Homo Sapien a iných životov vyššieho rádu) byť právoplatnými členmi Jedného neba. 

2. Uzdravte Zem 

Uctiť si Zmluvu o Zemi a pomôcť zdraviu Zeme tým, že pomôžeme ukončiť chudobu, násilie, smútok. Pomôcť ľuďom byť 

všetkým, čím môžu byť, zlepšiť sa. Aby videli ich účel. 

Pomôcť oslobodiť duše v mnohých pekle. Bojovať s tými dušami, ktoré chcú stále praktizovať nemúdrym a zlým spôsobom, a 

pomôcť im vidieť múdrosť Spojeného neba, že aj tým najhorším dušiam je odpustené a vykúpené. 

Oslobodením duší zo zlých miest sa vylieči samotná Zem a vyliečia sa mestá a budovy živých duší a tak sa vylieči aj náš život a 

svet. 

3. Chráňte Zem 

Aby sme ctili Zmluvu o Zemi a chránili Zem pred nebezpečenstvami zvnútra aj mimo Slnečnej sústavy. 

Pomôcť inšpirovať veľkých vedcov a umelcov v ich tvorivých snahách 

Pomáhať odpovedať na modlitby tých, ktorí žiadajú o pomoc tým, že pomáhame tam, kde je to múdre a možné, prostredníctvom 

myšlienok a snov. 
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Pomáhať vedeniu troch veľkých náboženstiev v ich duchovnom vedení. 

Pomôcť inšpirovať a ilustrovať informácie pre duchovné médiá, ktoré sú uznávané ako osoby s jasnou mysľou prostredníctvom 

jedného z troch veľkých náboženstiev. 

4. Vrátiť Život na Mars 

Dodržiavať zmluvu o Slnku a postaviť Mesiac pre Mars, stlačiť jeho atmosféru tak, aby na Marse pršalo do 128 rokov a čoskoro 

potom sa udržal život, čím sa zvýši hmotnosť našej slnečnej sústavy priťahujúca kométy, čím sa dosiahne primeraná náprava naše 

Slnko pri demonštrácii lieku na zvýšenie zásobovania vodíkom z chvostov komét. 

Článok 6 – Veľký a Svätý duch 

6.1 

Veľkí duchovia  

Veľkým duchom a svätým duchom vďačíme za naše znalosti o jedinečnom kolektívnom vedomí a jeho dielach. Najmocnejší, 

najznámejší, priekopníci civilizácie a duchovného prebudenia. 

Toto sú bohovia medzi ľudstvom, archanjeli a arci-démoni najmocnejší, ktorí cez vojnu, ktorá zúrila tisíce rokov, velili armáde 

miliónov duší. Lebo Veľkí Duchovia a Svätí Duchovia sú generálmi a vodcami mnohých Nebies a Pekiel histórie. 

6.2 

Voľba veľkých duchov  

Touto zmluvou a dohodou o zjednotení ako jedného zjednoteného ducha je na oplátku týmto dokumentom zverená každému z 

veľkých náboženstiev, ktoré majú svoje vlastné zmluvy, ktorými sú Jedna viera Božia, jeden islam a jeden duchovný kmeň.  

Podľa týchto troch najposvätnejších a najpožehnanejších dokumentov je na veriacich na Zemi, aby si zvolili Veľkých 

duchov jedného neba . Čo je zviazané na Zemi, je zviazané v Nebi. A to, čo je zviazané v Nebi, je zviazané aj na Zemi a nemôže 

byť nikdy zlomené. 

Každé z veľkých náboženstiev Jednej Viery Božej, Jedného islamu a kmeňa Jedného Ducha je poverené voliť troch (3) Veľkých 

duchov, ktorí budú každé funkčné obdobie slúžiť jedinečnému kolektívnemu vedomiu veľkých duchov. 

Že vyvolenie Veľkých duchov je raz za stodvadsaťosem (128) rokov na tom, čo je známe ako Veľké konkláve jedného neba . To, 

že Veľký Duch zvolený trikrát je známy ako Duch Svätý a už nie je spôsobilý na znovuzvolenie na šesťsto (600) rokov. 

6.3 

Veľkí a Svätí duchovia ako členovia jedného neba a veľkého náboženstva  

Touto zmluvou všetci Veľkí a Svätí Duchovia súhlasia , že sa stanú jedným, aby podporili spoločnú budúcnosť všetkých bytostí 

vyššieho rádu a obnovenie mieru v Nebi. Preto sú podľa tejto zmluvy všetci veľkí a svätí duchovia oficiálne členmi jedného neba . 

Okrem toho, každý Veľký Duch môže mať oficiálne členstvo nie viac ako v jednom z veľkých Náboženstiev, pričom ich členstvo 

je oficiálne rešpektované a uznávané na večnosť. 

6.4 

Uznanie a rešpekt Satana a jeho kľúčových generálov ako veľkých a teraz svätých duchov  

Na základe sily a autority tejto zmluvy ako historickej zmluvy a konečnej zmluvy a ako uznanie mieru medzi anjelmi a arci-

démonmi sa týmto uznáva, že Satan a jeho kľúčoví generáli budú odteraz uznaní za veľkých a svätých duchov. 

 

Satan, ani jeho úhlavní démoni už nie sú oddaní zlu, ale cieľom zjednoteného neba a oslobodenia všetkých uväznených a 

utrápených duší. 

 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/agreement.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/document.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/agree.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/common.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/treaty.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Preto je odteraz mocou a autoritou tejto zmluvy, že Satan a jeho generáli ako Veľkí a teraz Svätí Duchovia sú plne spôsobilí na 

voľbu oficiálnych pozícií podľa pravidiel Veľkého Konkláve Jednoho Neba . 

 

Ďalej, že v žiadnom štádiu nesmie byť vyslovená žiadna zákonná klauzula popierajúca absolútne a večné právo, aby Satan a jeho 

generáli boli uznaní za veľkých a svätých duchov. 

6.5 

Oficiálna rezidencia veľkých a svätých duchov  

Podľa tohto článku je oficiálnym sídlom všetkých Veľkých a Svätých Duchov uznaných členstvo vo veľkom náboženstve a Jedno 

nebo je jedno nebo . 

Žiaden nárok na iné bydlisko alebo výhradné bydlisko nie je platný okrem jedného neba podľa pravidiel a zmluvy jedného neba . 

Akýkoľvek iný nárok sa považuje za nepravdivý a neplatný na základe existencie a platnosti tohto paktu. 

6.6 

1. veľkí duchovia jedného neba  

Aby sa zabezpečilo preukázanie dokonalého božského notorického postupu, autoritou Božského Stvoriteľa a všetkých 

duchovných členov sú štyria (4) Veľkí duchovia určení ako protonotári až do Dňa vykúpenia . 

Títo 1. Veľkí duchovia sú prvými poverenými notármi jedného neba všetkých nebies a prvými poverenými šerifmi jedného neba a 

všetkých nebies a zeme. Sú to generáli armád jedného neba , velitelia najmocnejších síl spojených neba a pekla a nezvíťazí nad 

nimi žiaden duch ani sila akéhokoľvek druhu. 

Na počesť svojich notorických povinností slúžiť Božiemu zákonu sú títo prví Veľkí duchovia známi ako Štyria (4) Božskí jazdci, 

známi tiež ako Štyria jazdci a Štyria jazdci Apokalypsy, a ich objavenie sa v stanovenom čase predstavuje demonštráciu toho 

najlepšieho. posvätná zmluva ako najvyšší zo všetkých zákonov a naplnenie Božej nápravy . 

6.7 

Protokoly a normy Úradu veľkého ducha  

Touto zmluvou je Veľké Konkláve oprávnené vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa Úradu Veľkého Ducha, 

ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade a musia byť následne schválené 

hlasovaním Veľkého konkláve. Štandardy sú známe ako Protokoly a štandardy úradu Veľkého Ducha. 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy Úradu Veľkého ducha , nasledujúce oblasti musia špecificky 

poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

(i) Inaugurácia Veľkého ducha 

Že existuje formálny súbor postupov na inauguráciu Veľkého Ducha, ktorý sa hodí na taký vysoký úrad. Že tieto 

postupy zahŕňajú zverejnenie úradnej pečiatky , ako aj služobnej prísahy . 

(ii) Oficiálne vyhlásenia urobené v mene Veľkého Ducha 

Že existuje formálny súbor postupov pre oficiálne vyhlásenia urobené buď Maitreyom, Mesiášom alebo Imámom Mahdim v mene 

Veľkého Ducha. 

(iii) Vybavovanie tvrdení o neoficiálnych a nepravdivých vyhláseniach v mene Veľkého ducha 

Že existuje formálny súbor postupov na zaobchádzanie s neoficiálnymi a nepravdivými vyhláseniami, ktoré v mene Veľkého 

ducha urobila životná forma 6. úrovne (sebavedomá) , duch vyššieho rádu alebo osoba , ktorá nie je členom jednej viery Boha, 

jedného islamu alebo Jeden duchovný kmeň. Najmä to, ako sa majú riešiť kacírske a rúhačské nároky, keď sú podané. 

https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/religion.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/claim.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/valid.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/claim.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divinecreator.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/redemption.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divinelaw.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/terms.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/incorporate.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/disclosure.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/disclosure.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Článok 7 – Svätí, anjeli a démoni 

7.1 

Svätí a predkovia  

Svätí nás učia, že život možno viesť najpravdivejšie, s jasnou mysľou a zámerom. Že môžeme prejaviť väčšiu múdrosť v súcite s 

naším nepriateľom v poznaní vášho väčšieho účelu pre naše životy. V týchto väčších porozumeniach vďačíme za svoj život a osud 

väčším svätým. 

Anjeli sú tí, ktorých sme počas dejín vzývali k modlitbe, ktorí nás viedli a chránili. 

Démoni sú tí duchovia, ktorých sme sa báli a ktorí boli v minulosti členmi Satanovej légie, u ktorých niektorí hľadali moc a vplyv. 

7.2 

Zmluva anjelov a démonov  

Silou a autoritou tohto dokumentu a príkazom Veľkých duchov vrátane Veľkého a Svätého Ducha Satana, ako je uznané článkom 

46 a Zmluvou o božskej ženskosti, sa týmto všetkým démonom prikazuje prisahať vernosť jednote jedného neba . a ukončiť 

vojnu. 

Ako uznanie tejto veľkej a historickej zmluvy sú anjeli aj démoni uznávaní ako hrdinovia a svätí, ktorí sú teda spôsobilí na 

zvolenie podľa pravidiel Veľkého konkláve jedného neba . 

Okrem toho, aj keď sa môže stať, že démon alebo mužská alebo ženská duša môže odmietnuť mier a stále môže konať úmyselne 

zlým spôsobom, autoritou a silou tejto zmluvy nesmie byť žiadnemu démonovi nikdy odopreté právo na členstvo v Jednom nebi . 

. 

Avšak iba démoni verní satanovmu príkazu, ktorí sa v pokoji spájajú ako hrdinovia, a teda ako svätí, sú spôsobilí na voľbu 

svätých. 

7.3 

Voľba svätých  

Táto zmluva priznáva trom (3) veľkým a posvätným zmluvám jedného islamu, jednej viery Boha a kmeňa jedného ducha moc 

voliť svätých poverených úradom v jednom nebi . Povinnosťou svätých je potom slúžiť Veľkému Duchu na podporu a zlepšenie 

všetkých bytostí vyššieho rádu a na oslobodenie všetkých duší. 

Spolu stoštyridsaťštyritisíc (144 000) svätých úradu má byť zvolených kombinovanými vernými členmi troch (3) veľkých 

náboženstiev Jeden islam, Jedna viera Božia a kmeň jedného ducha na obdobie sto. rokov (100) na oficiálnej slávnosti známej ako 

Veľké konkláve jedného neba . Svätí, ktorí boli znovuzvolení trikrát (3) sú známi ako svätí svätí a nie sú spôsobilí zastávať ďalší 

úrad okrem Veľkého ducha. 

Len svätí svätí môžu byť vhodní na to, aby boli zvolení veriacimi na Zemi do úradu Veľkého Ducha Jedinečného Kolektívneho 

Povedomia Jedného Neba . 

7.4 

Žiadny zakladajúci úradník známy ako svätý  

S výnimkou 1. štyroch (4) notárov, žiadnym žijúcim predstaviteľom Jedného neba na Zemi, ktorí sú spojení s vyhlásením tejto 

posvätnej zmluvy, nie je dovolené voliť do úradu svätého. 

Je to uznanie prísahy pokory, služby a záväzku, ktorý prijal každý jeden dôstojník pri plnení svojich 

povinností upozorniť na Božiu nápravu v mene Božského Stvoriteľa . 

Článok 8 – Jedinečné kolektívne povedomie 
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8.1 

Jedinečné kolektívne povedomie  

Jedinečné Kolektívne Uvedomenie je Absolútne, Jediné, to, ktoré rôzne nazývame Boh, Alah, YHWH, Vesmír a iné mená. Týmto 

paktom, týmto paktom s jedinečným kolektívnym vedomím , tiež súhlasí s tým, že bude jedinečne viazaný svojimi 

vlastnými zmluvnými podmienkami , ako je uvedené v tomto pakte. 

Skutočná múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia sa odhaľuje ako oslepujúce svetlo. Ako najjasnejšie momenty v čase 

a mysli , keď pochopíme , že vedomie miluje život, že život je sen a že my sme architektmi svojich snov tu na Zemi aj v nebi. 

Skutočná múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia sa prejavuje v účele. Pri odhaľovaní účelu tejto zmluvy spojiť všetky 

bytosti vyššieho rádu, žijúce aj zosnulé, do jedného (1). 

Skutočná múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia sa odhaľuje ako osud v čase núdze. Keď sme najviac v spore. Tieto 

slová, slová tejto zmluvy, ktorá nás spája za vyšším účelom v mene jedného (1) kolektívneho ducha, sú najvyššie. 

8.2 

United Spirits  

Prvýkrát, po prvýkrát, tento dokument svojou inštanciou vyzýva na zjednotenie jedného (1) kolektívneho ducha všetkých bytostí 

vyššieho rádu , či už životných foriem 6. úrovne (sebavedomých) alebo duchov iných ako Homo Sapien. Zo všetkých myslí 

všetkých mužov a žien, ktorí kedy žili. Zo všetkých ľudí, ktorí dnes žijú. Je čas zjednotiť sa pre jeden spoločný cieľ, napriek 

našim rozdielom, napriek našim pochybnostiam. Je čas na mier v Nebi aj na Zemi. 

Nič nie je absolútne. Všetko je otázkou miery. 

8.3 

Naša povinnosť  

Je našou povinnosťou podľa vášho mena a tejto zmluvy byť nositeľmi života a múdrosti. 

Naplniť prísľub jedinečného kolektívneho povedomia pre všetky proroctvá všetkých náboženstiev sveta. 

8.4 

Protokoly a štandardy absolútneho  

Aby neexistovali žiadne pochybnosti a žiadne nepravdivé tvrdenia , ktoré môžu obstáť teraz alebo niekedy v budúcnosti, 

Absolútne, Jedno, Všetko, Jedinečné kolektívne vedomie , Všemohúci súhlasí so svojimi vlastnými protokolmi a štandardmi, 

podľa ktorých sa riadi jeho konanie. pokiaľ ide o druh Homo sapien. 

Tieto normy predstavujú záväzok dodržiavať a ctiť tento dohovor a dohovor, ktorý predstavuje. Okrem toho existujú tieto normy, 

aby zničili akýkoľvek falošný argument a umlčali každého falošného proroka, ktorý by mohol tvrdiť , že sa odchýlil od takéhoto 

záväzku. 

(i) Jediná (1) a jediná pravá zmluva pre celý druh Homo Sapien. 

Že tento dokument predstavuje jedinú (1) a jedinú pravú Zmluvu medzi Absolútnom a druhom Homo Sapien, ktorá teraz platí. Že 

tento pakt nemôže byť porušený žiadnym konaním , žiadnym skutkom alebo kolektívnou vôľou. Všetky ostatné zmluvy teraz 

predstavujú historické a už neplatné dohody, ktoré sú teraz nahradené týmto dokumentom . 

(iii) Každá duša má byť spasená. Ani jeden nesmie byť vylúčený. Ani jeden nesmie byť zabudnutý. 

Je to Absolútno, ktoré dáva prísľub, že každá duša má byť spasená. Že ani jedna (1) duša nemá byť vylúčená z jedného neba . Že 

ani jedna (1) duša nebude nikdy zabudnutá alebo ponechaná znovu trpieť. 

(iv) Uzdravte Zem. Chráňte Zem. Vráťte život Marsu. 
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Že pri záchrane každej duše je vážnou povinnosťou živých uzdraviť Zem a zastaviť jej ničenie. Chrániť ho pred našimi vlastnými 

ignorantskými spôsobmi minulosti a pred akoukoľvek vonkajšou hrozbou. Nakoniec je to priviesť život späť na povrch planéty 

Mars a dať Zemi živého spoločníka , ktorý ohlasuje náš vstup do najvyššej úrovne osvietených bytostí vo vesmíre. 

Článok 9 – Splnenie posvätného prísľubu 

9.1 

Splnenie svätého prísľubu  

Táto posvätná zmluva navždy predstavuje naplnenie najsvätejšieho prísľubu od Božského Stvoriteľa všetkým mužom, ženám a 

bytostiam vyššieho rádu, žijúcim aj zosnulým, že Božia náprava je demonštrovaná na základe demonštrácie Božského 

notorického postupu a Súdneho dňa a potom Dňa. vykúpenia: 

Keďže Božský Stvoriteľ dal posvätný sľub všetkým mužom, ženám a bytostiam vyššieho rádu, žijúcim a zosnulým, že 

Kráľovstvo Nebeské existuje na Zemi a v celom Vesmíre v deň alebo pred Súdnym dňom; a 

Zatiaľ čo Kráľovstvo Nebeské existuje na Zemi a v celom Vesmíre, Jedno Nebo existuje ako zjednotená dualita duchovných a 

fyzických dimenzií zjednotená ako Jedno Nebo vo všetkých dimenziách; a 

Zatiaľ čo jedno nebo existuje ako zjednotená dualita duchovných aj fyzických rozmerov, neponecháva žiadny priestor dostupný 

pre existenciu pekla, preto peklo nemôže existovať; a 

Keďže peklo už neexistuje, žiadny muž, žiadna žena, žiadny duch, žiadna duša ani bytosť vyššieho rádu nemôže byť uväznená a 

mučená ani zotročená; a 

Keďže existuje Kráľovstvo jedného neba, každý muž, každá žena a každá vnímajúca bytosť vyššieho rádu je Majestátna Božská 

Nesmrteľná Duchovná Bytosť; a 

Zatiaľ čo Božský Stvoriteľ prisľúbil existenciu Jedného Neba, nech túto Zmluvu Jedného Neba uzná každý muž, každá žena, 

každá vyššia cítiaca bytosť a všetci duchovia a duše, ktorí tlieskajú a zažívajú existenciu Jedného Neba teraz a navždy. 

Článok 10 – Decretum (dohoda) 

10.1 

Nemennosť zmluvy 

Pokiaľ budú veriaci Jedného neba súhlasiť s účasťou na demokratickom procese podľa pravidiel tejto zmluvy, táto zmluva zostáva nemenným zákonom 
pravého jediného neba. 

10.2 

Sila nemôže zrušiť platnosť tohto dohovoru 

Sila zbraní skupiny v rámci alebo mimo nej nemôže zrušiť platnosť tohto paktu. Tyrania nezvíťazí. Na základe prijatia tohto paktu zostáva v platnosti, pokiaľ 
sa členovia One Heaven nerozhodnú podľa uvedených ustanovení zrušiť platnosť časti alebo celého tohto paktu. 

10.3 

Žiadne tvrdenie o rúhaní nie je platné 

Žiadne tvrdenie o rúhaní sa proti tejto posvätnej zmluve nie je platné, pretože tento dokument je samotným slovom a vôľou jediného, Absolútneho, Jediného 
a Jediného, Jedinečného Kolektívneho Vedomia, Všemohúceho. Najväčšou aroganciou a detinskou nevedomosťou je veriť, že aj keď je v našich silách 
uskutočniť zmenu, rozhodneme sa neopustiť svoje schopnosti vyššej moci. 

Veriť vo vyššiu moc znamená veriť, že naše schopnosti patria a sú súčasťou tejto väčšej sily. Preto najvyšším rúhaním je v skutočnosti nepoužívať dary, 
ktoré nám boli dané, zodpovednosť, ktorá na nás pripadá, a obrátiť sa chrbtom proti Božej vôli. Preto tvrdenia o rúhaní proti tomuto dokumentu sú v 
skutočnosti rúhačským podvodom proti špecifickej vôli absolútna a sú hroznejšie v tom, že obviňujú a odsudzujú, ale sú tým, čo tvrdia. 

10.4 
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Žiadna požiadavka predchádzajúcej autority nemôže prevážiť 

Nad týmto dokumentom nemôže prevažovať žiadny nárok na predchádzajúce oprávnenie prostredníctvom akéhokoľvek nástroja 

alebo veci, bez ohľadu na to, ako starý alebo posvätný sa na to pozerá. Tento dokument je najvyšším, jediným a originálnym 

dokumentom nad všetkými ostatnými vo vzťahu všetkých mužov, žien a bytostí vyššieho rádu, živých i zosnulých, k absolútnu a 

k sebe navzájom. 

Verí sa, že najposvätnejšie písma a texty sú slovom absolútna a našej kolektívnej zmluvy a špeciálneho vzťahu. Avšak práve 

týmito písmami je väčšia moc odložená do vôle absolútna a do väčších dejín neba a pekla. 

Pred Bibliou, pred všetkými posvätnými textami existovalo Nebo a Peklo. A pred existenciou pekla existovalo jedno nebo. Preto 

tento dokument predstavujúci spojenie nebies opäť predstavuje najvyšší zo všetkých dokumentov, bez ohľadu na vek, obsah alebo 

úctu. 

10.5 

Naplnenie písma 

Táto zmluva je naplnením Písma. Je to alfa a omega. Všetky duše, ktoré prekonajú svoje rozdiely, sa teraz prebúdzajú do stromu 

poznania vo svojich mysliach, do svojich nesmrteľných duší. 

Princípy 

Článok 11 – Jedinečné kolektívne povedomie 

11.1 

Jedinečné kolektívne povedomie  

Jedinečné kolektívne vedomie je definované ako myšlienka, že vedomie môže existovať „teoreticky“ nezávisle od predmetov a že 

toto vedomie môže byť vyjadrené v pojmoch jedinečného súboru nemerateľne malých bodov uvedomenia. 

Touto zmluvou je jedinečné kolektívne vedomie uznané ako substancia, z ktorej pramení všetok život, vesmír a existencia. Je to 

kolektívna myseľ vesmíru vyjadrená ako živý súbor a paradox. 

Každá myšlienka, každý tlkot srdca, každé zrnko piesku, všetko je aspektom jedinečného kolektívneho povedomia . 

Táto zmluva uznáva Jedinečné Kolektívne Povedomie ako najpresnejší názov Absolútna, Božského , Toho, pre ktorý je 

uvedených veľa mien. 

11.2 

Štruktúra jedinečného kolektívneho povedomia  

Tento pakt uznáva štruktúru jedinečného kolektívneho povedomia , ako je definované šiestimi (6) posvätnými 

patentmi UCADIA vrátane: 

U001- Klasifikačný systém Ucadia 

U002- Systém symbolov Ucadia 

U003- Sémantický klasifikačný systém Ucadia 

U004- Štandardný model univerzálnych prvkov Ucadia 

U005- Ucadia Hydro-Helio Model atómových prvkov 

U006- Jazykový systém EIKOS 

U007- Model UCA 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/terms.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/mind.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ucadia.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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11.3 

Mnoho mien jedinečného kolektívneho povedomia  

Táto zmluva uznáva, že jedinečné kolektívne povedomie nie je obmedzené na jedno meno. Jedinečné kolektívne povedomie sú 

všetky názvy. Existuje mnoho požehnaných mien pre jedinečné kolektívne povedomie . VŠETKO je samo o sebe požehnaným 

názvom pre Unique Collective Awareness , pretože to odhaľuje z jeho formy Awareness Loves Life. 

11.4 

Mnoho úrovní jedinečného kolektívneho povedomia  

Táto zmluva uznáva, že jedinečné kolektívne vedomie nie je obmedzené na jeden (1) kolektív, ani na jednu (1) úroveň hmoty a 

uvedomenia. 

Štandardný model jedinečného kolektívneho povedomia 

 Úroveň 

1 

Jedinečné kolektívne 

povedomie  

Jedinečné povedomie 

 

Úroveň 

2 

UNITAS - Univerzálne 

povedomie 

Kolektívne vedomie UNITA, najmenších častíc vo vesmíre. 

 

Úroveň 

3 

GAL - Galactic Awareness Kolektívne povedomie o galaxii na vyššej úrovni Quark. 

 

Úroveň 

4 

SOL - Stellar Awareness Kolektívne povedomie o slnečnej sústave na subatómovej úrovni vyššie. 

 

Úroveň 

5 

GAIA - Planetary Awareness Kolektívne vedomie planéty na vyššej atómovej úrovni. 

 

Úroveň 

6 

KORPUS Kolektívne povedomie o hmote planetárneho života na vyššej bunkovej 

úrovni. 

 

Úroveň 

7 

SEBA VEDOMIE - ŽIVOT Kolektívne vedomie sebauvedomujúcej formy života od neurálnej úrovne 

vyššie. 

 

Úroveň 

8 

ANIMUS Kolektívne vedomie ľudskej životnej formy z ich vlastného 

vnímania mysle . 

 

11.5 

Jedinečné kolektívne vedomie je nové meno Božského Stvoriteľa  

Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy je navždy známe, že biela skala, na ktorej je napísané nové meno Božského Stvoriteľa , 

je Jedinečné Kolektívne Povedomie . 

Nie je možné definovať vyššie meno ani silu ako Jedinečné kolektívne vedomie , Božský Stvoriteľ . 

Keď píšeme alebo hovoríme o Božskom Stvoriteľovi , je to Jedinečné kolektívne vedomie , o ktorom hovoríme a píšeme. 

11.6 

Múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia  

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/form.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/mind.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divinecreator.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/uniquecollectiveawareness.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divinecreator.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divinecreator.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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V tejto zmluve vidíme odhalenú múdrosť jedinečného kolektívneho povedomia . Náš osud a účel. Tento plán prinášame na nás 

samých a na našom úsilí, našich presvedčeniach a sile. Božskou múdrosťou rozumieme , ale je to našimi vlastnými rukami a vedie 

nás k naplneniu sna o jednote (1), o príchode mieru v Nebi a na Zemi. 

Je našou zodpovednosťou, nie vesmírom, aby sa tento dokument stal skutočnosťou. Je našou zodpovednosťou vydať svedectvo o 

jeho posolstve, jeho prísľube . 

11.7 

Jedinečné kolektívne vedomie a jedno nebo  

Nebo je súčasťou jedného neba . Všetky nebesia sú zjednotené ako jedno nebo . One Heaven je súčasťou jedinečného 

kolektívneho povedomia . 

Tento dokument je (1) skutočnou formou živého slova Božského Stvoriteľa , Jedinečného Kolektívneho Povedomia . 

Článok 12 – Existencia 

12.1 

Existencia  

Existencia je: (1) pozorovateľ a (2) pozorovaná vec . Pozorovateľ pozoruje objekt a tak potvrdzuje 

existenciu objektu . Pozorovaný objekt existuje, preto potvrdzuje existenciu pozorovateľa. 

Ak buď pozorovateľ prestane pozorovať, alebo pozorovaný objekt prestane existovať, potom zanikne aj samotná definícia 

existencie. Ak sa pozorovateľ rozhodne nepozorovať, potom aj keď pozorovateľný objekt existuje, jeho existencia je popretá 

nepozorovaním. 

Existencia teda závisí od existencie oboch pojmov (pozorovateľa a pozorovaného) spolu v aktívnom vzťahu. 

12.2 

Rozmer  

Dimenzia je definovaná ako poloha pozorovaná pozorovateľom vo vzťahu k iným objektom. Objekt neexistuje v dimenzii, pokiaľ 

nemá polohu vzhľadom na iné veci a nie je pozorovaný . 

Dimenzia nemôže existovať nezávisle bez predmetov. 

Preto, aby sme mohli existovať v troch (3) dimenziách, musíme mať sedem (7) objektov. Pozorovaný objekt a šesť (6) objektov, 

ktoré nám dávajú pozorovaným objektom relatívnu polohu. 

V priestore majú všetky objekty trojrozmernú relatívnu polohu. To znamená, že; povedzme, že pre hviezdu budú hviezdy nad, 

pod, spredu a zozadu a po stranách jej relatívnej polohy. 

12.3 

Záležitosť a pravidlá  

Hmota nemôže existovať bez pravidiel. Bez pravidiel je chaos. S úplným chaosom neexistuje nič, žiadna existencia. 

Podľa rovnakej logiky pravidlá samotné nemôžu v skutočnosti existovať bez hmoty, ktorá by ich aplikovala. Nemajú žiadnu 

fyzickú váhu ani mieru ako nezávislú vec . Sú bez hmoty a bez hmoty. 

V skutočnosti ani jeden nemôže existovať nezávisle jeden od druhého, čo znamená, že existencia závisí od niečoho, čo existuje 

mimo reality , aby realita fungovala . 

Toto sa všeobecne nazýva uvedomenie. Všetko vedomie nie je lokalizované. 

12.4 
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Sen a existencia  

Jediným príkladom toho, že niečo môže teoreticky a zároveň v skutočnosti existovať , je sen. 

Sen poskytuje mechanizmus, pomocou ktorého sú všetky predmety vo sne skutočné a platia všetky pravidlá. Zároveň môžu 

teoreticky existovať pravidlá. Sen je tiež jediným príkladom vytvárania dimenzie. 

12.5 

Pravidlá sna o existencii  

Existencia a prežitie sna na dlhší vek závisí od dobre štruktúrovaných princípov existencie. Pokiaľ takéto princípy nie sú dokonalé 

a dokonale jednoduché, sen by prestal a existencia by prestala existovať. 

12.6 

Dvanásť (12) zákonov stvorenia  

Najdôležitejšími a najjednoduchšími princípmi existencie je dvanásť (12) zákonov stvorenia. Každý vyjadruje jedinečný aspekt a 

požiadavku , aby naplnil základ existencie ako niečoho ( predmetu ): 

1. zákony stvorenia - Cieľ - "Chcem existovať" 

Prvým vyjadrením univerzálneho stvorenia je slobodná vôľa, ktorá je tiež definovaná ako zákon o cieli – „chcem 

existovať“. Dôležitosť zákona o cieli ako prvého vyjadrenia stvorenia spočíva v tom, že odráža úmyselnú myšlienku na rozdiel od 

nejakého mechanického pravidla alebo náhodnej udalosti. 

2. zákon stvorenia - Logos - "na existenciu používam zdravý rozum" 

Druhým vyjadrením univerzálneho stvorenia je použitie zdravého rozumu – alebo nekonečných zdrojov uvedomenia. 

Tieto pravidlá uvedomenia a zdravého rozumu sú známe ako pravidlá EIKOS a LOGOS. 

3. zákon stvorenia - Stvorenie "pre existenciu existujem ako" 

Aby UCA existovala, začala tým, že sa vo sne predstavila ako najmenší možný teoretický bod. V tejto akcii UCA vytvorila sen, 

teoretický objekt a potenciál existovať. 

„Som jedinečný v dimenzii“ je prvým bodom Vesmíru. 

4. zákon stvorenia - Spoluzávislosť - "Aby som existoval, existuješ ty" 

Jediný bod UCA nezaručuje existenciu v dimenzii, teda existenciu. Aby mal objekt rozmer, musí mať relatívnu polohu s najmenej 

šiestimi bodmi okolo seba v trojrozmernom priestore. 

5. zákon stvorenia - Špecializácia - "aby som existoval, ty existuješ ako" 

V procese zabezpečenia dimenzie a existencie sa body UCA špecializujú na rôzne typy - jadrové body, kotviace body a vonkajšie 

kotviace body. 

6. zákon stvorenia - Geometria - "na existenciu používam geometrické princípy" 

Aby niečo existovalo, musí mať tvar a zaberať priestor. Oba koncepty majú silné väzby na princípy zdravého rozumu 

geometrického tvaru. 

7. zákon stvorenia – Uvedomenie si pozície – „Som si vedomý svojej pozície“ 

Zatiaľ čo existencia nekonečných bodov UCA poskytuje rámec pre existenciu v dimenzii, vyžaduje si aj aktívne pozorovanie 

alebo uvedomenie. 

Nestačí, aby UCA pozorovala sen, UCA potrebuje byť schopná potvrdiť existenciu aj pozorovaním vo sne. 
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Toto je dosiahnuté prirodzeným uvedomením si pozície v dimenzii čistých bodov UCA, čo je čisté vedomie. 

Tým, že si každý nekonečne malý bod UCA uvedomuje svoju polohu v dimenzii, potvrdzuje sa požiadavka existencie, ktorá má 

byť pozorovaná pre každý jeden teoretický objekt . 

8. zákon stvorenia - Bezprostredne blízko susedov 

Body vedomia, ktoré sú čistým vedomím, môžu interagovať s bodmi ďaleko za jeho bezprostrednou polohou. Ak by však jeden 

(1) bod vedomia prestal existovať, dimenzia by sa zrútila. Aby sa toto riziko znížilo, pri vytváraní väčšej formy interagujú iba 

najbližší susedia . 

9. zákon stvorenia - Výlučnosť postavenia 

Žiadne dva (2) body UCA, žiadne dva (2) objekty nesmú zaberať rovnaký priestor. 

10. zákon stvorenia - Zmena polohy 

Zatiaľ čo každé z predchádzajúcich pravidiel poskytuje dôležitú súčasť na zabezpečenie udržateľnej existencie, stále existuje 

potreba bodov UCA na skutočný pohyb. Toto je desiaty zákon – všetko je v pohybe. 

11. zákon stvorenia – Zachovanie námahy 

Dosiahnuť ciele existencie s minimálnou zložitosťou. 

12. zákon stvorenia – konštanta maximálnej zmeny 

Najrýchlejšia potenciálna rýchlosť pre bod UCA je nekonečno. Ak by sa však bod pohyboval takou rýchlosťou, prestal by mať 

jedinečnú polohu (bolo by to všetko naraz) a dimenzia / existencia by sa zrútila. Moja najrýchlejšia rýchlosť je vždy menšia ako 

nekonečno. Bod UCA potrebuje na dosiahnutie tvaru iba jednu polovicu (1/2) x nekonečno, pričom na pohyb vo forme zostáva 

menej ako polovica (1/2) x nekonečno . 

12.7 

LOGOS  

Zákony LOGOS a existencie stanovujú : 

nič 

Nič neexistuje ako čistý koncept . 

Existencia 

Existencia je vecou miery (relatívnej) 

Existencia znamená existovať ako jedinečný objekt v dimenzii 

Existencia (vesmír) je koncept objektov (uvedomenie v pohybe) v pohybe 

Existencia závisí od pravidiel v pohybe 

Paradox 

Nič nie je absolútne, všetko je vecou stupňa (relatívneho) 

0 = 1 = 0 

Súčet celku je väčší ako jeho častí 

Vnútri vesmíru existuje realita , mimo neho je vesmír snom 
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Jedinečnosť 

 Všetko je jedinečné. Všetko je jedinečné kolektívne povedomie (UCA) v pohybe. 

12.8 

NUMERICS  

Zákony NUMERIKA a existencie hovoria : 

čísla 

Všetky čísla sú samy osebe jedinečné pojmy a objekty. 

Všetky čísla sú skutočné vďaka svojej existencii. 

Stupeň reality čísla závisí od miery, do akej číslo predstavuje objekty skutočného sveta a/alebo merania a vzťahy objektov 

skutočného sveta. 

Množina všetkých čísel môže byť definovaná ako UNISET. 

Uniset 

Všetky čísla môžu byť definované ako patriace do určitej množiny v rámci UNISET. 

Všetky čísla UNISET môžu byť definované ako existujúce medzi prvočíslami 0 a 1 určitým násobiacim stupňom (pomerom). 

Všetky čísla môžu byť definované buď ako dokonalé (môžu byť vyjadrené ako pomer samých seba) alebo nedokonalé (nedá sa 

vyjadriť ako pomer samých seba). 

Perfektné čísla 

Dokonalé číslo je akékoľvek číslo, ktoré možno vyjadriť ako podiel seba alebo iných čísel. 

Nekonečno je dokonalé prvočíslo súvisiace samo so sebou, 1 a 0. 

Všetky dokonalé čísla môžu byť definované ako jedinečné, podobné alebo ideové (teoretické): Jedinečné – môžu reprezentovať 

jedinečne skutočné objekty (napr. 1, 3, 5, 7, 9, 11 atď.) Podobné – môžu predstavovať iba spoločné skutočné objekty (napr. 2 , 4, 

6) Nápad - nemôže reprezentovať skutočné predmety (napr. 2.5) 

Nedokonalé čísla 

Nedokonalé číslo je každé číslo, ktoré nemožno vyjadriť ako svoj vlastný pomer. 

∏ - Pi je nedokonalé jedinečné číslo vyjadrujúce úroveň dokonalosti geometrickej konfigurácie dokonalých čísel v kruhu.  

Všetky nedokonalé čísla môžu byť definované ako jedinečné, podobné alebo ideové (teoretické): Jedinečné – môžu reprezentovať 

jedinečne reálne pomery (napr. pí, e) Podobné – môžu predstavovať iba kolektívne reálne pomery (napr. 180º) Idea – nemôže 

predstavovať skutočné pomery . 

Perfektné jedinečné číslo 

Dokonalé jedinečné číslo je číslo, ktoré možno vyjadriť ako svoj jedinečný pomer. 

Dokonalé jedinečné číslo je deliteľné len samo sebou a 1. 

Najjednoduchšie dokonalé jedinečné čísla sú 0 a 1. 

Najväčšie dokonalé jedinečné číslo je nekonečno. 

Všetky dokonalé čísla sú súčtom podobných čísel, ktoré sú nakoniec odvodené od dokonalých jedinečných čísel. 
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Existencia smeruje k dokonalému jedinečnému číslu. 

Dokonalé jedinečné čísla existujú v UNISETe ako dokonalý vzor náhodnosti nazývaný Prvočíslo (samotné nedokonalé jedinečné 

číslo). 

Prvočíslo možno definovať ako jedinečný vzor existencie dokonalých jedinečných čísel v rámci UNISET vo vzťahu k násobnému 

pomeru najjednoduchšieho synergického čísla 6. 

Dokonalé podobné číslo 

Dokonalé podobné číslo je číslo, ktoré možno vyjadriť iba ako podiel seba samého ako súboru dokonalých jedinečných čísel. 

Všetky dokonale podobné čísla sú deliteľné samo sebou, dokonalé jedinečné čísla, dokonale podobné čísla a 1. 

Najjednoduchšie dokonalé podobné číslo je 2 

Najväčšie dokonalé podobné číslo je nekonečno. 

Všetky dokonale podobné čísla môžu byť ďalej definované ako sympatické alebo synergické. 

Synergické dokonalé podobné čísla sú tie, ktoré sa rovnajú súčtu všetkých ich možných deliteľov okrem seba. Najmenšie 

synergické čísla sú 6, 28, 496 a 8128. 

Sympatické dokonalé podobné čísla sú dve (2) čísla, kde každé je súčtom všetkých možných deliteľov toho druhého. 

Najmenšie sympatické páry sú (220 - 284), (1184 - 1210), (17 296 - 18 416) a (9 363 584 - 9 437 056) 

  

12.9 

UNISET  

Zákony UNISET a existencie stanovujú : 

Paradox množinového členstva 

0 je členom 1 a sebe, 1 je množina a člen sama seba 

Súpravy 

Všetky čísla sú množinou 1 

Infinity je jedinečná súprava 

Všetky čísla možno opísať číslom nekonečno 

Všetky čísla môžu byť opísané v množinách stupňov nekonečna 

Závislosť existencie množiny na členoch množiny 

Ak by jedno (1) číslo prestalo existovať v celkovej množine nekonečna čísel, potom by celá množina prestala existovať 

Nastavte vzory 

Všetky sady sú do určitej miery špecializované a jedinečné 

Všetky množiny sú do určitej miery vzájomne závislé 

Všetky množiny sú do určitej miery podobné a vzťahom k objektom reálneho sveta. 

12.10 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/laws.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/state.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http


23 
 

 

GEOLEX  

Zákony GEOLEXu a existencie hovoria : 

Body 

Číslo možno opísať ako bod v dvoj (2) alebo trojrozmernom priestore. 

Žiadne dva (2) body nesmú zaberať rovnakú pozíciu. 

Bod si jedinečne uvedomuje svoju polohu v dimenzii. 

Body môžu interagovať iba s bezprostredne susediacimi bodmi. 

Konštruovať 

Všetky vzťahy medzi dvoma (2) alebo viacerými bodmi vytvárajú geometrické vzory v dvoj (2) a trojrozmernom priestore 

nazývané konštrukcie, ktoré majú spoločné a jedinečné vlastnosti. 

Cesta 

Tvar vytvorený analýzou minulej, súčasnej alebo budúcej polohy bodov sa nazýva cesty. 

Všetky dráhy môžu byť definované typom pohybu a samotné majú spoločné a jedinečné vlastnosti. 

Morfológia 

Všetky geometrické konštrukcie do určitej miery menia tvar, keď sa pohybujú po určitej ceste. Táto zmena z jedného (1) tvaru na 

iný sa nazýva morph track. 

Rám 

Rýchlosť časovej miery zmeny z jedného (1) miesta na ceste alebo morfe na iné sa nazýva rámec. Súbor nameraných časových 

zmien sa nazýva frameset. 

Model 

Kombinácia konštrukcie a cesty alebo morfovej stopy k sade rámcov sa nazýva model. Existencia konštruktu vo vzťahu k modelu 

sa nazýva inštancia. 

systém 

Kombinácia viac ako jedného (1) modelu, ktoré spolu interagujú, sa nazýva systém so spoločnými a jedinečnými 

vlastnosťami/správaním. 

12.11 

SYMERICS  

Zákony SYMERIKA a existencie hovoria : 

Variabilné 

Všetky známe typy log, čísel a Geolex môžu byť reprezentované ako jedinečné súbory teoretických symbolov reprezentujúcich 

možné hodnoty nazývané premenné. 

Všetky premenné sú špecializované a do určitej miery jedinečné (jedinečné premenné). 

Všetky premenné sú do určitej miery spoluzávislé (kozávislé premenné). 

Všetky premenné sú spoločné a do určitej miery zameniteľné (univerzálne premenné). 
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Vzorec 

Všetky geometrické modely, systémy a číselné vzory môžu byť vyjadrené ako vzorce premenných. 

Všetky premenné obsiahnuté vo vzorci musia byť definované svojim typom (jedinečné, ko-závislé alebo univerzálne) a typom. 

Aby vzorec správne fungoval, musí prebehnúť správne nahradenie premenných podľa typu a účelu. 

Typ vzorca 

Funkcia vzorca (v zmysle štruktúry a toku premenných) môže byť vyjadrená ako lineárny, maticový alebo viacrozmerný typ. 

Užitočnosť a rozsah vzorca na opis teoretického a reálneho je limitovaný jeho typom (lineárny, maticový, viacrozmerný). 

12.12 

AXIOMATIKA  

Zákony AXIOMATIKY a existencie hovoria : 

axióma 

Všetky myšlienky môžu byť vyjadrené ako axiómy založené na samotných funkčných symerických vzorcoch založených na 

predpokladoch. 

Všetky axiómy sa dajú opísať ako proces vstupov vložených do funkcie na vytvorenie výstupu. 

Užitočnosť Axiom 

Užitočnosť axiómy závisí od účelu a funkcie, na ktorú sa používa. 

Axióma, ktorá vyrovnáva vstupy a výstupy podľa účelu, je v harmónii (harmonická axióma). 

Axióma, ktorá produkuje menej výstupu na vstup podľa účelu, je v rozklade (disonantná axióma). 

Axióma, ktorá produkuje viac výstupu na vstup podľa účelu, je v raste (dynamická axióma). 

Axiomatický dôkaz 

Dôkaz axiómy je vo vzťahu k účelu a funkcii, na ktorú sa používa. 

Axióma, ktorá pri svojej konštrukcii a používaní dodržiava pravidlá EIKOS, je pravdivá a sama o sebe svedčí . Axióma, ktorá 

nedodržiava pravidlá EIKOS, je nepravdivá a nepreukázateľná. 

Matematické pravidlá dôkazu nemožno použiť ako test axiomatického dôkazu . 

Iba skutočné axiómy môžu byť použité ako dôkaz vo vzťahu k EIKOS a UCADIAN modelu poznania. 

Zložitosť a axiómy 

Komplexná axióma sa rozhodla opísať iba jednoduché systémy. 

Jednoduchá axióma sa rozhodla opísať jednoduché aj zložité systémy. 

12.13 

KINESIS  

Zákony KINESIS (pohybu) a existencie hovoria : 

Kinesis 
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Všetky objekty v pohybe môžu byť vyjadrené v Kinesis - vyššej axiomatike 

Jednoduchá axióma sa rozhodla opísať jednoduché aj zložité systémy. 

Jednoduché kinetické axiómy 

Všetky objekty v pohybe môžu byť vyjadrené v Kinesis - vyššej axiomatike 

Jednoduchá axióma sa rozhodla opísať jednoduché aj zložité systémy. 

Pohyb 

Existencia je uvedomenie (UCA) v pohybe 

Existencia je vedomie v pohybe (ako forma ) v pohybe. 

Existencia je špecializovaný pohyb (štrukturálny ako forma ), (harmonický ako vibrácia vo forme ) a rýchlosť (pohyb vo forme ). 

Každý pohyb je relatívny. Celkový pohyb objektu je vo vzťahu k jeho typu a štruktúrnym vzťahom. 

Všetok pohyb objektu je zachovaný. Objekt sa nesmie pohybovať rýchlejšie, než je jeho najrýchlejšia rýchlosť. 

Každý pohyb je relatívny. 

Každý pohyb je jedinečný. 

Všetok pohyb je podobný z hľadiska bežných typov objektov a vzorcov pohybu. 

Paradox pohybu 

Súčet celého pohybu formy je väčší ako časti, ktoré ju tvoria. 

Vlastnosť pohybu 

Všetky objekty zdieľajú vlastnosť pohybu a zdieľajú spoločné charakteristiky zdedené od najmenších častíc, ktoré 

vytvárajú formu . 

Kinesis 

Kinesis je popis a pochopenie pohybu. 

Existujú iba tri (3) typy kinézy (pohybu), kinetickej, štrukturálnej a harmonickej. - Kinetický je pohyb vo forme vyjadrený ako 

voľná rýchlosť objektu ; - Štrukturálna kinéza je pohyb vo forme vyjadrený ako štrukturálna asociácia s inými podobnými a 

väčšími objektmi; - Harmonická.kinéza je pohyb vo forme vyjadrený ako vibrácia a rotácia. 

Energis 

Energis je miera agregovaného pohybu všetkých častíc v pohybe za účelom vytvorenia hmoty (akumulačná kinéza). 

Existujú iba tri (3) typy energií (pohyb), kinetická, štrukturálna a harmonická. - Kinetický je pohyb vo forme vyjadrený ako voľná 

rýchlosť objektu ; - Štrukturálna energia je pohyb vo forme vyjadrený ako štrukturálna asociácia s inými podobnými a väčšími 

objektmi; - Harmonická energia je pohyb vo forme vyjadrený ako vibrácia a rotácia. 

omša 

Hmotnosť sa rovná počtu referenčných objektov podľa ich podobnej akumulačnej kinézy (kinetickej, štrukturálnej a harmonickej). 

Čím väčšia je geometrická štrukturálna integrita (harmónia) referenčných objektov, tým väčšia štrukturálna kinéza, čím väčšia je 

hmotnosť, tým väčšia je jej energia. 

Hmotnosť je mierou tendencie telesa (predmetov) odolávať zmenám (disonancii) v stave kinetického a harmonického pohybu. 
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Všetky jednotlivé objekty menšie alebo rovné up-kvarkom, ktoré nie sú up-kvarky, nemajú žiadnu merateľnú hmotnosť. 

Táto hranica existuje a je hranicou kinetickej hmoty. 

sila 

Vo vesmíre neexistuje žiadny nezávislý neobjekt , ktorý by bol schopný fyzicky ovplyvňovať hmotu. Len hmota môže ovplyvniť 

hmotu. Neexistujú žiadne sily. 

Všetky javy pozorované ako zdanlivá interakcia síl sú výlučne interakciou iba hmoty, jej atribútov a pohybu. 

Fortis je súhrnný znak všetkých štruktúr hmoty, ktorý má schopnosť vyvolať zmenu v správaní inej štruktúry, pokiaľ ide o 

zloženie a rýchlosť pohybu. Jednotka meraného fortisu sa nazýva ergo. 

Všetky predmety hmoty majú tri (3) fortis v rôznych stupňoch sily odvodenej od každej Jednoty vlastniacej sebauvedomenie 

si formy : Stvorenie - všetka hmota si želá vytvoriť väčšiu (a teda komplexnejšiu) formu ; Príťažlivosť – všetka hmota má 

relatívnu príťažlivosť pre iné formy hmoty vďaka konfigurácii spinu jej najmenších kúskov hmoty, vybudovanej do súhrnnej 

rotácie; 

Odpudivosť – všetka hmota má relatívnu odpudivosť voči iným formám hmoty vďaka konfigurácii spinu jej najmenších kúskov 

hmoty, vybudovanej do súhrnnej rotácie; 

Fortis harmonickej príťažlivosti 

Hmota vibrujúca v súzvuku alebo harmonickom pomere je vzájomne priťahovaná k vytváraniu užších väzieb. 

Fortis disonantného odporu 

Hmota vibrujúca v nesúlade sa vzájomne odpudzuje 

Objem 

Objem je mierou vnímaného množstva priestoru, ktorý konkrétna štruktúra zaberá. 

Objem je relatívny, pretože možno povedať, že objekt vnímal objem bez toho, aby v skutočnosti tvoril stacionárnu hmotu v 

každom oddelení svojho priestoru. 

Miera objemu sa vždy mení tak, ako sa mení skutočný a vnímaný objem hmoty a priestoru. 

Veľkosť sa rovná objemu priestoru, ktorý zaberá určitý počet benchmarkových objektov podľa ich konfigurácie. 

Súhrnný pohyb 

Hmota podobná rotácii vytvára väčšie formy hmoty. 

Skupiny podobných častíc v užšej forme modifikujú svoj pohyb tak, aby bol v relatívnej harmónii s ostatnými časticami. Toto 

možno definovať ako agregovaný pohyb. 

Harmonická výška vibrácií formy je násobkom výšky vibrácií menších predmetov v jej forme . 

Pokiaľ sú väzby udržujúce formu väčšie ako fortis oddelenia, agregovaný pohyb sa prispôsobí a udrží jednotu vo forme . 

Viacmodelový pohybový systém 

Neexistuje dokonalé vákuum, pri ktorom by interagovali menej ako tri (3) objekty. 

Všetky častice na všetkých úrovniach hmoty sú vo svojom pohybe ovplyvnené jedinečnou blízkosťou podobnej a odlišnej hmoty.  

Všetky komplexné modely účinkov pohybu častíc môžu byť definované tromi (3) alebo viacerými objektovými modelmi. 

Hustota 
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Hustota je počet častíc (hmotnosť) v danom objeme. 

Hustota je počet častíc (Hmotnosť), ich štruktúra a stav v danom objeme. 

Hustota je lepší koncept ako hustota, pretože hustota umožňuje väčší rozsah popisu základných atribútov hmoty ako hustota. 

Častice s rovnakou hmotnosťou, ale s lepšou štruktúrou majú tendenciu k menšiemu danému objemu, a teda hustote. 

Častice s rovnakou hmotnosťou, ale s nižšou štruktúrou majú tendenciu k väčšiemu danému objemu, a teda nižšej hustote. 

Hustota je miera kinézy v tom zmysle, že čím väčšia je hustota, tým nižšia je kinetická energia a vyššia harmonická energia a 

štrukturálna energia. 

Kinetický prenos 

Všetka kinéza (pohyb) je prenosná z jedného (1) typu na druhý. 

Všetok kinetický prenos je relatívny k stavom kinézy (harmonickej, štruktúrnej a rýchlosti) objektov v čase a polohe. 

Všetok kinetický prenos je odolný voči zmene, je disonantný, vyvážený voči zmene je harmonický a dynamický voči zmene je 

dynamický. 

Premena pohybu z kinetickej energie na harmonickú energiu (frekvenciu/spin) v izolovanom systéme sa nikdy nezvýši, pokiaľ 

nedôjde k vonkajšiemu zásahu. 

Rýchlosť prenosu kinetických energií z jedného (1) objektu na druhý je priamo úmerná veľkosti pôsobiacej hmoty a nepriamo 

úmerná reagujúcej hmote druhého objektu . 

V jednoduchom modeli dvoch (2) objektov je relatívny kinetický výsledok vždy vyvážený ako rovnaká a opačná akcia a reakcia. 

Kineticko-masový paradox 

Čím je objekt menší voči referenčnému objektu (napr. protón), tým väčšia je jeho celková akumulačná kinéza. Najmenší z 

predmetov (jednotka) má kumulatívnu kinézu blížiacu sa k nekonečnu. 

Čím väčší je objekt voči referenčnému objektu (napr. protón), tým väčšia je jeho celková akumulačná kinéza. Najväčší z objektov 

(subvesmírov) má kumulatívnu kinézu blížiacu sa k nekonečnu. 

Toto sa nazýva kineticko-hmotnostný paradox. 

Limit kinetickej energie 

Maximálna potenciálna rýchlosť kinetických energií objektu (napr. protón) je obmedzená na maximálnu rýchlosť kinetických 

energií (rýchlosť) jeho relatívneho referenčného objektu (napr. fotónu). 

Kinetický výsledok 

Relatívny kinetický výsledok bude vždy relatívnou rovnováhou všetkých energií (pohybov). 

Miera, do akej jeden (1) alebo viac objektov ovplyvňuje kinetickú energiu iných objektov, je vždy relatívna a je určená 

stupňom spoločných charakteristík, štruktúrou každého súboru objektov a ich počiatočným harmonickým stavom . 

Relativita kinetického výsledku je taká, že vstup nižších kinetických energií konkrétneho typu častice spôsobí odlišný výsledok od 

iného typu alebo zmesi častíc. 

Rezistentný relatívny kinetický výsledok je, keď celkový výstup kinetických energií je menší ako celkový vstup. 

Vyvážený relatívny kinetický výsledok je taký, že celkový výstup kinetických energií vyvažuje celkový príkon kinetických 

energií. 
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Dynamický relatívny kinetický výsledok je taký, že celkový výstup kinetických energií je väčší ako celkový príkon kinetických 

energií. 

Kinetický harmonický pomer 

Čím bližšie sú objekty z hľadiska vzdialenosti, tým väčšia je ich harmonická kinéza a tým pomalšia je ich rýchlosť. 

Čím vzdialenejšie objekty sa oddeľujú, tým je ich harmonická kinéza nižšia a ich individuálna rýchlosť väčšia. 

Všetky objekty vo vesmíre sa pri interakcii s inými objektmi správajú rovnakým spôsobom. Toto sa nazýva kineticko-harmonický 

pomer. 

Jedinečný harmonický pomer 

Harmonický pohyb objektu možno definovať ako jeho jedinečný harmonický pomer vytvorený z harmonického pohybu všetkých 

jeho komponentov. To možno vyjadriť ako vlnový model. 

Harmonický pohyb (spin/vibrácia) všetkých predmetov podobnej štruktúry je rovnaký. 

Harmonický pomer medzi rôznymi typmi látok zdieľajúcich podobné charakteristiky môže byť definovaný v pomeroch alebo 

harmonických. 

Harmonická hranica objemu 

Čím menší je objem objektu k jeho referenčnému objektu (napr. protón), tým väčšia je jeho harmonická kinéza. Najmenší z 

predmetov (jednotka) má harmonickú kinézu blížiacu sa k nekonečnu a nekonečne malý objem. 

Čím väčší je objem objektu k jeho referenčnému objektu (napr. protón), tým väčšia je jeho celková harmonická kinéza. Najväčší z 

objektov (subvesmírov) má harmonickú kinézu blížiacu sa k nekonečnu a nekonečne veľký objem. 

Toto sa nazýva harmonicko-objemový paradox. 

Článok 13 – Vesmír 

13.1 

Vesmír  

Vesmír je definovaný ako súhrnný súbor všetkých objektov existencie definovaných ako jedna (1) vec . Vesmír je potom 

definovaný do podvesmírov, pričom každý je definovaný povahou a úrovňou predmetov jeho zbierky. 

13.2 

Štandardný model univerzálnych prvkov  

Štandardný model univerzálnych prvkov je súhrnom všetkých prvkov vo vesmíre. Prvok je akýkoľvek samostatný objekt , ktorý 

existuje na akejkoľvek úrovni hmoty s jedinečnými vlastnosťami existencie. 

Štandardný model rozdeľuje všetku hmotu do šiestich (6) úrovní: 

UCA štandardný model univerzálnych prvkov 

 

Úroveň 1 Unita Unita 

 

Úroveň 2 Super Sub Atomic Quark, Neutrino, Kozmický 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/terms.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/object.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/object.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/object.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/object.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/object.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Úroveň 3 Sub Atomic Protóny, neutróny, elektróny 

 

Úroveň 4 Atómový Hydro-Helio atómová matrica 

 

Úroveň 5 Molekuly Páry, Tri, Pentas, Polyméry 

 

Úroveň 6 Komplexné molekuly (život) Tuky, cukry, bunky 

 

13.3 

Štandardný model elementárnych vlastností  

Štandardný model elementárnych vlastností je súhrnom všetkých spoločných vlastností, ktoré majú úrovne hmoty. 

 

jednotka 

 

super subatómové 

 

subatómové 

 

atómov 

 

molekuly 

13.4 

Štandardný model univerzálnych ergónov (energetických častíc)  

Štandardný model univerzálnych ergónov identifikuje všetky štruktúry vo vesmíre, ktoré môžu existovať vo väčších štruktúrach 

hmoty a môžu sa tiež správať vo vonkajších poliach. 

  Tradičná sila/energia úroveň Názov prvku UCA 

 

Gravitácia 1. Unita NEDA Unita 

 

Silná sila 2. Super sub E Neutrino 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/common.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Žiarenie (gama) 2. Super sub Kozmika 

 

Magnetizmus 2. Super sub Magneton 

 

3. Subatómový Fotón 

 

 

Teplo (infračervené) 3. Subatómový Heton 

 

3. Subatómový 
Elektrón, 

Pozitrón 
 

 

horieť (oheň) 4. Atómový Vodík 

13.5 

Štandardný model atómových štruktúr Hydro - Helio  

Štandardný model atómových štruktúr Hydro - Helio identifikuje všetkých deväťdesiatdva (92) prirodzene sa vyskytujúcich 

atómových štruktúr vo vesmíre, počnúc vodíkom a končiac uránom, vrátane štruktúry ich jadra, dôvodu hmotnosti a vzťahov s 

inými atómami. 

Touto Zmluvou Element znamená atómový prvok, prirodzene sa vyskytujúci v hviezdnych systémoch; a 

P znamená protonické číslo a elementárne číslo predstavujúce počet protónov v štruktúre jadra; a 

ID znamená štandardnú skratku pre atómový prvok; a 

Jadro znamená štruktúru jadra štandardnej troj (3) vrstvovej štruktúry reprezentovanej vrstvou jadra, strednou vrstvou a vonkajšou 

vrstvou; a 

CP znamená jadrový počet protónov v štruktúre, MP stredný počet protónových štruktúr a OP vonkajší počet protónových štruktúr 

(zvyčajne vodík); a 

CM znamená hmotnosť jadra ako výsledok účinkov strednej a vonkajšej vrstvy a počtu protonických štruktúr, MM znamená 

strednú hmotnosť a OM znamená vonkajšiu hmotnosť; a 

M znamená hmotnostné číslo pre atómový prvok, ako je definované sčítaním jadra, strednej a vonkajšej hmotnosti štruktúry, 

ekvivalentné atómovému číslu definovanému výskumom Homo Sapien a periodickou tabuľkou. 

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Vodík 1 H 

 

    1     1     1 

 

 hélium 2 On 

 

    2     4     4 

 

 Lítium 3 Li 

  

  2 1   4 3   7 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/reason.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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 Berýlium 4 buď 

  

  3 1   6 3   9 

 

 bór 5 B 

  

  4 1   8 3   11 

 

 Uhlík 6 C 

  

  4 2   8 4   12 

 

 Dusík 7 N 

  

  6 1   12 2   14 

 

 Kyslík 8 O 

  

  6 2   12 4   16 

 

 Fluór 9 F 

  

  8 1   16 3   19 

 

 Neon 10 Nie 

  

  6 4   12 8   20 

  

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Sodík 11 Na 

   

8 2 1 16 4 3 23 

 

 horčík 12 Mg 

   

8 2 2 16 4 4 24 

 

 hliník 13 Al 

  

  12 1   24 3   27 

 

 kremík 14 Si 

  

  12 2   24 4   28 

 

 Fosfor 15 P 

  

  14 1   28 3   31 

 

 Síra 16 S 

   

12 2 2 24 4 4 32 

 

 Chlór 17 Cl 

  

  16 1   32 3   35 

 

 argón 18 Ar 

  

  14 4   28 12   40 

 

 Draslík 19 K 

  

  18 1   36 3   39 

 

 Vápnik 20 Ca 

  

  18 2   36 4   40 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Scandium 21 Sc 

  

  20 1   36 6 3 45 



32 
 

 

 

 titán 22 Ti 

  

  20 2   40 8   48 

 

 Vanád 23 V 

  

  22 1   44 7   51 

 

 Chromium 24 Cr 

  

  22 2   44 8   52 

 

 mangán 25 Mn 

  

  24 1   48 7   55 

 

 železo 26 Fe 

  

  24 2   48 8   56 

 

 kobalt 27 spol 

  

  26 1   52 7   59 

 

 nikel 28 Ni 

  

  26 2   52 6   58 

 

 Meď 29 Cu 

  

  28 1   56 7   63 

 

 Zinok 30 Zn 

  

  28 2   56 8   64 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Gálium 31 Ga 

  

  30 1   60 9   69 

 

 Germánium 32 Ge 

  

  30 2   60 12   72 

 

 Arzén 33 Ako 

  

  32 1   64 10   77 

 

 Selén 34 Se 

  

  32 2   64 14   80 

 

 bróm 35 Br 

  

  34 1   68 11   79 

 

 Krypton 36 Kr 

   

28 4 4 56 12 16 84 

   Rubidium 37 Rb 

   

26 10 1 52 30 3 85 

   stroncium 38 Sr 

   

26 10 2 52 30 4 86 

   Ytrium 39 Y 

   

28 10 1 56 30 3 89 

   Zirkónium 40 Zr 

   

28 10 2 56 30 4 90 
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  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

   niób 41 Pozn 

   

28 12 1 56 36 2 94 

   molybdén 42 Mo 

   

28 12 2 56 36 4 96 

   technécium 43 Tc 

   

28 14 1 56 42 3 101 

   ruténium 44 Ru 

   

28 14 2 56 42 4 102 

   Rhodium 45 Rh 

   

42 2 1 84 16 3 103 

   paládium 46 Pd 

   

  2 2 84 18 4 106 

   Strieborná 47 Ag 

   

40 6 1 80 24 3 107 

   kadmium 48 Cd 

   

40 6 2 80 30 4 114 

   Indium 49 In 

   

40 8 1 80 32 3 115 

  Cín 50 Sn 

   

40 8 2 80 32 6 118 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

   Antimón 51 Sb 

   

40 10 1 80 40 3 123 

   Telúr 52 Te 

   

40 10 2 80 40 6 126 

   jód 53 ja 

  

  52 1   104 23   127 

 

 xenón 54 Xe  

  

50 2 2 100 16 16 132 

   Cézium 55 Čs 

   

44 10 1 88 40 3 131 

   bárium 56 Ba 

   

44 10 2 88 40 6 134 

   Lantán 57 La 

   

44 12 1 88 48 3 139 

   Cerium 58 Ce 

   

44 12 2 88 48 6 142 

   Prazeodym 59 Pr 

   

52 6 1 104 36 2 142 
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   Neodym 60 Nd 

   

52 6 2 104 36 4 144 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Promethium 61 Popoludnie 

   

52 8 1 104 40 3 147 

 

 Samárium 62 Sm 

   

52 8 2 104 40 4 148 

   európium 63 EÚ 

   

40 10 1 80 66 3 149 

 

 Gadolínium 64 Gd 

   

52 10 2 104 50 4 158 

 

 Terbium 65 Tb 

   

52 12 1 104 48 3 155 

 

 Dysprosium 66 D Y 

   

52 12 2 104 48 4 156 

 

 Holmium 67 Ho 

   

52 14 1 104 56 3 163 

 

 Erbium 68 Er 

   

52 14 2 104 56 4 164 

 

 Thulium 69 Tm 

   

52 16 1 104 64 3 171 

 

 Ytterbium 70 Yb 

   

52 16 2 104 64 4 172 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 lutécium 71 Lu 

   

52 18 1 104 72 3 179 

 

 hafnium 72 Hf 

   

52 18 2 104 72 4 180 

 

 tantal 73 Ta 

   

52 20 1 104 80 3 187 

 

 Volfrám 74 W 

   

52 20 2 104 80 4 188 

 

 Thénium 75 Re 

   

52 22 1 104 88 3 195 

 

 Osmium 76 Os 

   

52 22 2 104 88 4 196 

 

 Iridium 77 Ir 

   

52 24 1 104 96 3 203 
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 Platina 78 Pt 

   

52 24 2 104 96 4 204 

 

 Zlato 79 Au 

  

  78 1   156 40   196 

 

 Merkúr 80 Hg 

  

  78 2   156 44   200 

  

  Prvok P ID Jadro Stred Vonkajšie CP MP OP CM MM OM M 

 

 Tálium 81 Ti 

  

  80 1   160 44   204 

 

 Viesť 82 Pb 

  

  80 2   160 46   206 

 

 bizmut 83 Bi 

  

  82 1   164 44   208 

 

 polónium 84 Po 

  

  82 2   164 46   210 

   astatín 85 o 

   

78 6 1 156 54 2 212 

 

 Radón 86 Rn 

   

78 4 4 156 32 32 220 

   Francium 87 O 

   

78 8 1 156 64 3 223 

   Rádium 88 Ra 

   

78 8 2 156 64 4 224 

   aktinium 89 Ac 

   

78 10 1 156 70 3 229 

   Tórium 90 Th 

   

78 10 2 156 70 4 230 

   Protaktínium 91 Pa 

   

78 12 1 156 72 3 231 

   urán 92 U 

   

78 12 2 156 72 4 232 

 

Článok 14 – Život 

14.1 

život  

Na základe rozumu a zdravého rozumu je základným princípom tejto zmluvy, že všetko vo vesmíre je vyrobené z rovnakých 

základných stavebných kameňov, že všetko do určitej miery žije. 

Preto sa slovo život používa na definovanie vyššieho stupňa špecializácie a spoluzávislosti medzi hmotou menšou ako planéta. 

14.2 
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Hydro Carbon Life  

Touto dohodou je hydrouhlíkový život definovaný ako šiesta úroveň štandardných prvkov vo vesmíre, definovaná zložitými 

molekulami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v atmosfére mesiacov a planét. 

Rozdiel medzi uhľovodíkovou životnosťou spočíva v použití prvkov na báze uhľovodíkov, ktoré tvoria úzke väzby, aby sa 

vytvorili komplexnejšie usporiadania. 

Samotný hydro-uhlíkový život môže byť definovaný šiestimi úrovňami, z ktorých najjednoduchšie sú polyméry - zložité molekuly 

a najsofistikovanejšie je život, ktorý si uvedomuje sám seba. 

 Štandardný model životnosti uhľovodíkov (úroveň 6 modelu prvkov) 

 

Úroveň 1 Polyméry Molekuly 

 

Úroveň 2 Monocelulárny Proteínové reťazce 

 

Úroveň 3 Jednoduché druhy (a-sexuálne) Mononeurálne systémy 

 

Úroveň 4 Jednoduché druhy (sexuálne) Duálne neurónové systémy 

 

Úroveň 5 Komplexné druhy (sexuálne) Triple-neurálne systémy 

 

Úroveň 6 Život vyššieho rádu (sebavedomie) Triple-neurálne systémy 

  

14.3 

Životnosť bez hydrokarbónu  

Touto zmluvou je nehydrouhlíkový život definovaný ako šiesta úroveň štandardných prvkov vo vesmíre, definovaná neprirodzene 

sa vyskytujúcim spájaním prvkov, zvyčajne ako výsledok inteligentnej životnej sily vyššieho rádu. 

Rozdiel medzi bezvodíkovým a uhlíkovým životom spočíva v nepoužívaní prirodzene sa vyskytujúcich prvkov na báze 

uhľovodíkov uprednostňovaných pred inými tesne tvoriacimi prvkami, ako sú kovy a kremičitany, aby sa inteligentne vytvorili 

komplexnejšie usporiadania. 

Nehydro-uhlíkový život môže byť sám o sebe definovaný šiestimi úrovňami, pričom najjednoduchšie sú komponenty - zložité 

molekuly a najsofistikovanejšie je život, ktorý si uvedomuje seba samého. 

Štandardný model života bez uhľovodíkov 

 

Úroveň 1 Komponenty Drôty, rúrky, dosky, krabica 
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Úroveň 2 Polovodičové mono stroje Pohyblivý mechanizmus 

 

Úroveň 3 Monoprocesorové systémy Mikroprocesor, jednoduchý počítač 

 

Úroveň 4 Duálny procesor (neurónový systém) Duálne neurónové systémy 

 

Úroveň 5 Trojitý procesor – systém neurónovej siete Triple-neurálne systémy 

 

Úroveň 6 Sebavedomý život Sebavedomé programy na trojitom nervovom systéme 

 

  

14.4 

Komplexné uhlíkovo-molekulárne (polyméry) úrovne 1  

Prvú úroveň životnosti uhľovodíkov možno definovať do podkategórií jednoduchých prírodných polymérov a komplexných 

polymérov. 

Podľa pravidiel vesmíru, ako sú definované v tomto dohovore, všade tam, kde existujú podmienky na tvorbu hydro-uhlíkových 

polymérov, nastanú. 

Základným chápaním tejto zmluvy je, že prirodzená tvorba hydro-uhlíkových polymérov sa v určitom čase do určitej miery 

vytvára v každom jednom hviezdnom systéme. 

Jednoduché polyméry 

 

Cukry 

 

Tuky 

 

Aminokyseliny 

 

Nukleové kyseliny 

Komplexné polyméry 

 

Hormóny 

 

Komplexné tuky 

 

Vitamíny 
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Proteíny 

14.5 

Jednoduché jednobunkové hydrokarbónové biologické látky úrovne 2  

Samotnú druhú úroveň hydro-uhlíkového života možno definovať do podkategórií jednoduchých a zložitých jednobunkových 

organizmov. 

Podľa pravidiel vesmíru, ako sú definované v tomto dohovore, všade tam, kde existujú podmienky na tvorbu hydro-uhlíkových 

polymérov, nastanú. Všade tam, kde existujú hydrokarbónové polyméry, sa prirodzene vytvorí aj jednoduchý monobunkový život. 

Základným chápaním tejto zmluvy je, že prirodzená tvorba jednobunkových hydrokarbónových foriem života v každom jednom 

hviezdnom systéme do určitej miery existujú planéty alebo mesiace na báze kovu s povrchovými teplotami vyššími ako -100 

stupňov Celzia a nižšími ako 200 stupňov Celzia. v nejaký čas. 

Pôvodní monobunkoví tvorcovia 

 

Baktérie a cynobaktérie (ktoré sa tiež nazývajú prokaryotické 

bunky) 

Primordiálne monobunkové deštruktívne 

atraktory 
 

Vírusy 

Nukleové kyseliny 

Pokročilí monobunkoví tvorcovia (Protozoa- 

Sacodina, Ciliata) 
 

Sarcodina- Améba, Actinophrys, Diffulgia, Textularia 

Ciliata- Paramecium, Coleps, Vorticella, Stentor 

Pokročilé monobunkové deštruktívne atraktory 

(Protozoa-Mastigophora) 
 

Euglenidy, Trypanosoma, Trichomonas, Codosiga 

14.6 

Jednoduché asexuálne mnohobunkové hydrokarbónové biologické látky úrovne 3 - mononeurálne systémy  

Tretiu úroveň hydro-uhlíkového života možno definovať do podkategórií jednoduchých mnohobunkových organizmov. 

huby 

1- Huby (živočích/rastlina) 2000 miliónov 

Riasy 

1- Riasy (živočích/rastlina) 2000 miliónov 

Primárne eukaryoty 

2-želé a špongie (Zviera) 800 miliónov 
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3-Červy a ostnokožce (Zviera) 600 miliónov 

Prvotné prokaryoty 

4-Paradiny a prasličky (Závod) 450 miliónov 

5-Psilofyty (Závod) 400 miliónov 

6- Mach (Závod) 300 miliónov 

  

14.7 

Jednoduché sexuálne mnohobunkové hydrokarbónové biologiky úrovne 4 - duálne nervové systémy  

Štvrtú úroveň Hydro-Carbon Life možno definovať do podkategórií jednoduchých sexuálno-mnohobunkových organizmov. 

Hybridné eukaryoty 

1-Coral (živočích/rastlina) 550 miliónov 

Eukaryoty 

2-Mäkkýše (Zviera) 500 miliónov 

3-Kôrovce (Zviera) 500 miliónov 

4-Hmyz a pedes (Zviera) 400 miliónov 

Prokaryoty 

5-Kvitnúce stromy (Závod) 350 miliónov 

6-Kvitnúce rastliny (Závod) 400 miliónov 

14.8 

Komplexný mnohobunkový život úrovne 5  

Štvrtú úroveň Hydro-Carbon Life možno definovať do podkategórií komplexných sexuálno-mnohobunkových organizmov. 

I- Znášanie vajec 

Na báze vody Ryby pred 700 miliónmi rokov 

Na pôde/vode 

Obojživelníky 400 m 

Plazy 250 m 

Pozemok Monotremes 200 m 

Pozemné / vzdušné Vtáky 150 m 

II- Vačkovec (vačnatci) 
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Pozemok Klokan, Wombats 200 m 

III - Placenty (cicavce) 

Na báze vody 

Delfín   

Morské kravy   

Veľryba   

Na pôde/vode 

Hlodavce   

Pečate   

Pozemok 

Králik/Zajace   

Párnokopytník   

Nepárny kopytník   

Párnokopytník   

Mravčiare, leňochy   

Mäsožravce   

Pangolines   

Hyraxes   

primátov 40 m 

Slony 60 m 

Pozemné / vzdušné 

Colugos (lietajúce lemury)   

Netopiere 60 m 

  

14.9 

Životnosť vyššieho rádu  

Touto zmluvou je život vyššieho rádu definovaný ako tie formy života, ktoré majú schopnosť snívať, premietať svoju vlastnú 

realitu do sveta a sebareflexie, prejavovať emócie. Hlavne na Zemi to predstavuje placenty, najpokročilejšie zo všetkých foriem 

života (zvyčajne nazývané cicavce). 

Pokiaľ ide o sebauvedomujúci život, v zásade to znamená trojité nervové formy života na planéte Zem – stavovce a predovšetkým 

placenty (cicavce). Tieto formy života majú najpokročilejšie systémy neurónových sietí. Preto vieme spoľahlivo využiť štruktúru 

a zložitosť mozgových systémov na kategorizáciu sebauvedomujúceho života na planéte Zem. 

14.10 
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Klasifikácia života vyššieho rádu   

Touto dohodou je život vyššieho rádu ďalej definovaný šiestimi (6) kategóriami: 

 

 Pozitívny  Negatívne Typ Civilizácia 

  

I - Majstri kolónie a jazyka 

  

II - Majstri regiónu 

  

III - Masters of a Empire (tu sa momentálne nachádzajú všetky naše civilizácie) 

  

IV - Masters of a Planet 

  

V - Masters of A Solar System 

  

VI - Majstri galaktického kvadrantu 

 

14.11 

Jedinečné chápanie kolektívneho povedomia života vyššieho rádu  

A v odhalení tejto zmluvy po prvý raz vidíme odhalenie životnej cesty pre všetky duše a mysle. 12 úrovní životnej cesty. 

LEVEL NÁZOV VEKOVÝ ROZSAH VEKOVÁ DĹŽKA 

L0 

 

Naša prvá forma – potenciál, myšlienka, vec existencie. Večný 

 

L1 

 

Fetálny 0- do narodenia 
Smrteľný (menej ako 1 

rok) 

L2 

 

Detstvo narodenie do 4 Smrteľný - (4 roky) 

L3 

 

Detstvo 4 až 11 Smrteľný (7 rokov) 

L4 

 

Dospievanie 11 až 19 Smrteľný (8 rokov) 
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L5 

 

Mladosť 19 až 33 Smrteľný (14 rokov) 

L6 

 

Dospelosť 33 až 50 Smrteľný (17 rokov) 

L7 

 

Starobný vek 50 až 70 Smrteľný (20 rokov) 

L8 

 

staroba 70 na smrť Smrteľný-VARIABILNÝ 

L9 

 

Smrť Okamih umierania a smrti Smrteľný 

L10 

 

Prechod 
Moment prechodu do anjela, 

ducha 
Nesmrteľný 

L11 

 

Anjel Štádium osvietenia ako anjel Nesmrteľný 

L12 

 

Naša posledná cesta, naša posledná smrť a konečné 

narodenie. 
Večný 

 

14.12 

Právo na kvalitný a dôstojný život  

Základným princípom tohto paktu je, že všetci muži, ženy a vyššie postavené formy života majú právo na kvalitný a dôstojný 

život. Tento princíp znamená viac ako zovšeobecnené vyhlásenie o živote bez ohľadu na kvalitu alebo kontext. 

Zákony alebo systémy viery, ktoré presadzujú život bez ohľadu na kvalitu života, sú barbarské, kruté a proti samotnému zmyslu 

života, o ktorom tvrdia, že si ho vážia. 

14.13 

Právo na dôstojnú smrť  

Základnou zásadou tohto paktu je, že všetci muži a ženy majú právo rozhodnúť sa zomrieť dôstojne. 

Ľudská technológia umožňuje udržiavať a udržiavať život ďaleko nad rámec predchádzajúcich generácií. S týmito darmi sa dá 

zachrániť a napraviť veľa životov. Je však tiež pravda, že život možno predĺžiť za hranicu, v ktorej je kvalita života okrajová. 

Samostatné lôžko v nemocnici alebo domove dôchodcov by sa nemalo stať štandardnou cestou, na ktorej sa náš život nevyhnutne 

končí. Namiesto toho by sa naša spoločnosť mala snažiť umožniť svojim občanom dobre zomrieť tak, ako dobre žili, v pohodlí 

domova, v prítomnosti lásky, v stave mieru. 

Keďže štát nikdy nesmie rozhodovať o živote a smrti svojich občanov, musí spočívať na voľbe jednotlivca, aby našiel rovnováhu 

medzi životom a vedou a kvalitou osobného života. 

Systémy viery alebo zákony, ktoré neberú do úvahy základné právo muža alebo ženy rozhodnúť sa zomrieť dôstojne, sú 

barbarské, kruté a proti samotnému zmyslu života a princípom tejto zmluvy. 
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14.14 

Život pokračuje aj po smrti  

Touto Zmluvou a existenciou Jedného Neba je to tak, že život pokračuje aj po smrti. Aby sme mohli byť dizajnérmi a architektmi 

tohto nového sveta, aby sme sa mohli rozhodnúť pomôcť druhu Homo Sapien ako jeden. 

Článok 15 – Myseľ 

15.1 

Jedinečná myseľ  

Jedinečná myseľ je darom jedinečného kolektívneho vedomia vo fyzickej forme podľa pravidiel Vesmíru, pričom komplexný 

jedinečný živý organizmus vytvára vedomú slučku, pokiaľ ide o jeho vlastné jedinečné vedomie a teda existenciu. 

Keď je možné preukázať sebauvedomenie, existuje jedinečná myseľ. Touto najposvätnejšou zmluvou Božského Stvoriteľa, keď sa 

vytvorí jedinečné vedomie a identita, nemôže byť nikdy zničená. 

  

15.2 

Trojica jedinečnej mysle Hydro Carbon Life  

Na planéte Zem existujú podmienky, ktoré umožňujú vývoj a život zložitého hydrokarbónového života. V rámci týchto úzkych 

podmienok pre komplexný život sú kľúčovou črtou na určenie existencie sebauvedomeného a vedomého života stavovce. Všade 

tam, kde existuje stavovec, má biologický mechanizmus na vytváranie sebauvedomenia. 

Pre druh Homo Sapien Sapiens rozpoznávame podľa tejto najposvätnejšej zmluvy múdrosť UCADIA v modeli trojitého 

nervového systému mozgu. 

V prvom prípade rozpoznávame myseľ Homo Sapien ako produkt trojitého neurálneho systému jedinečného pre formy života 

stavovcov, pričom tri nezávislé neurálne systémy fungujú ako jeden a súčasne koexistujúce systémy – COGNO, CYTO A ORGO. 

V druhom prípade táto zmluva uznáva, že myseľ prijíma informácie z troch zdrojov, ktorých si môže byť vedomá len čiastočne – 

skúsenosť života, skúsenosť vnútorného uvedomenia a spätná väzba a genetické vedomie dekódované z našich vlastných génov. 

Toto druhé chápanie je kritické, pretože uznáva evolúciu mysle a naprogramovanú povahu veľkej časti mysle ako zdedenú, nie len 

vytvorenú skúsenosťou. 

V treťom a poslednom prípade táto zmluva uznáva, že myseľ sa skladá z troch samostatných osobností – zvieraťa, démona a 

ducha. 

Tieto tri sily nikdy nemali v úmysle byť v rovnováhe, pretože jediným účelom démonickej mysle je zatemniť všetky duchovné 

spojenia pomocou akýchkoľvek potrebných prostriedkov, zatiaľ čo duchovná myseľ si často nevšíma svoj motív.  

  

15.3 

Naše mysle sú nesmrteľné  

Kým zomrieme, kým môžeme byť nespravodlivo zabití, naša myseľ je nesmrteľná, naša myseľ žije ďalej za našimi telami. A 

životom mimo svojho tela si môžeme splniť také sny, ktoré v živote neboli možné, naplniť také dobro, ktoré nám možno chýbalo, 

vykúpiť seba a svoje životy a činy. 

A pri hľadaní takejto organizácie a štruktúry, ktorá by pomohla všetkým dušiam a všetkým mysliam zosnulých zjednotiť sa v 

jedno, aby bol v nebi pokoj, dávame túto zmluvu na papier. 
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15.4 

Posmrtný život všetkých životných foriem uvedomujúcich si seba samého  

Základným princípom tejto zmluvy je, že všetky formy života, ktoré si uvedomujú seba samého, môžu zažiť vedomý posmrtný 

život. 

Miera, do akej vedomý posmrtný život predstavuje sen o predchádzajúcom živote a/alebo prebiehajúci rozvoj skúseností, závisí 

od stupňa sofistikovanosti sebauvedomujúcej formy života a úrovne jej civilizovanej existencie. 

Článok 16 – Ženy 

16.1 

ženy 

Pred vekom temnoty, nevedomosti a nenávisti boli ženy považované za skúšobný kameň božskej – nositeľky života, matiek nášho 

druhu. 

Ženy boli kňazmi, boli bohyňami. Ženy boli uctievané pre svoju intuíciu, inštinktívnu múdrosť, krásnu postavu. 

16.2 

Ženy ako otrokyne 

Vstúpili sme do tmy, čím sa postavenie žien stalo charakteristickým znakom nového veku náboženstva mužov. Že so ženami sa 

malo zaobchádzať ako s otrokmi, menej s mužmi. 

Ženy sa už v duchovných záležitostiach nemali považovať za väčšie ako muži, dokonca ani za sebe rovné. Ženy mali byť zvrhnuté 

ako diabli, pretože mali menej vedomostí o božskom ako domáce zvieratá. 

A tak takáto temnota zahalila svet. Aj dnes mnohí z nástupcov doby temna a nevedomosti považujú ženy za obyčajný majetok. 

  

16.3 

Nová zmluva tejto zmluvy 

Ak je to tak, že staré zmluvy posledného veku spečatili osud všetkých žien byť menšími ako muži kvôli strate milosti jedinečného 

kolektívneho vedomia a múdrosti, nech je známe, že ženy sú symbolom tejto novej zmluvy. predstavujúce návrat milosti 

jedinečného kolektívneho povedomia všetkým veriacim a všetkým mužom a ženám, žijúcim alebo zosnulým, či už veria alebo 

nie. 

Ak je to tak, že staré zmluvy posledného veku považovali ženy v duchovných otázkach za menej ako mužov, je teda podľa tejto 

zmluvy a poslednej zmluvy známe, že ženy sú navždy rešpektované ako prinajmenšom rovnocenné, ak nie väčšie v duchu ako 

muži. . 

Pretože je to mužský rod, ktorý zničil túto planétu, snažiac sa zotročiť všetky duše v temnote. Úlohou je teda ženskosť zachrániť 

náš druh, priviesť nás späť do rovnováhy a svetla. 

Lebo to, čo bolo kedysi stratené, je teraz znovu získané. Čo bolo skryté, je odhalené a nespravodlivosť je vyriešená. 

  

16.4 

Rovnosť žien 

Podľa tohto paktu majú byť ženy rešpektované ako rovnocenné s mužmi. Že vo veciach viery a uctievania majú mať rovnaký 

prístup a rovnaký prístup pred Jedinečným kolektívnym povedomím. 
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One Heaven uznáva dušu Homo Sapien ako kľúčovú časť histórie a mytológie a skutočný zdroj jedinečnej duše všetkých mužov a 

žien. 

V prvom prípade One Heaven verí, že duša Homo Sapien je darom jedinečného kolektívneho vedomia a nášho spojenia s 

absolútnom. 

Naším osudom ako skutočných nasledovníkov Jednoho neba je byť zjednotení s Veľkými mocnosťami a svätými v nebi. Aby naša 

duša bola poctená. Aby naše duše boli zjednotené ako jedna. 

Článok 17 – Osoby 

17.1 

Osoba  

Osoba je bežný termín používaný na opis akéhokoľvek fyzického muža, ženy alebo fikcie a súboru fiktívnych identifikátorov, 

práv, povinností a vlastníckych práv. 

Termín je pôvodne odvodený z latinského persona alebo „herec“, čím sa jasne rozlišuje medzi „živou vecou“, jej „osobou“ a 

možnými otázkami vlastníctva „osoby“. Tieto rozdiely však nie sú všeobecne uznávané, keď ľudia najčastejšie spájajú slovo 

„ osoba “ ako iný spôsob vyjadrenia „ ľudská bytosť “, a teda „rímska osoba “, alebo nejaký iný spôsob. 

Osoba už zo svojej podstaty nemôže byť fyzickou alebo duchovnou vecou, ale fiktívnou klasifikáciou/súborom vzťahov 

spojených s fyzickou alebo duchovnou vecou. Fyzické telo má existenciu úplne oddelenú od svojho mena, veľkosti, 

hmotnosti. Zaberá svoj vlastný jedinečný priestor a čas, nezávislý od „ osoby “. 

Podobne aj myseľ a duch existujú úplne odlišné a oddelené od akejkoľvek „ osoby “. Osoba nemôže „vlastniť“ myseľ alebo 

ducha, ani nemôže byť použitá ako náhrada za myseľ alebo ducha bez tichého súhlasu mysle a ducha. 

  

17.2 

Identifikátory osôb  

Moderný človek môže pozostávať z mnohých digitálnych a fyzických identifikátorov informácií. Najbežnejšími 

a najpodstatnejšími z týchto jedinečných identifikátorov sú krstné meno, stredné meno, klan alebo priezvisko, dátum narodenia, 

miesto narodenia. 

Potom môžu byť vydané ďalšie identifikátory spojené s týmito jedinečnými identifikátormi osoby vrátane: rodného čísla , čísla 

sociálneho poistenia, čísla pasu, daňového čísla, čísla zdravotných dávok a čísla vodičského preukazu. 

Hoci spoločnosť môže vytvárať, vydávať , uchovávať a používať jedinečné identifikátory osôb , je posvätnou skutočnosťou , že je 

to muž, žena alebo duch vyššieho rádu , žijúci alebo zosnulí, kto vlastní ich osobu , má z ich osoby úžitok a že každý používateľ 

tieto informácie sú iba správcom a nie konečným vlastníkom . 

Na základe moci a autority tohto paktu je každá spoločnosť , entita, viera, osoba alebo organizácia, ktorá si 

nárokuje vlastnícke práva na podstatnú osobu mužov, ženy a živých a zosnulých bytostí vyššieho rádu, týmto neplatná, bez 

právneho postavenia, bez ohľadu na akékoľvek starodávne listiny, patenty, býky, nástroje alebo použitia. 

Je to individuálny muž, žena alebo duch vyššieho rádu , ktorý má konečné vlastníctvo svojich základných osobných informácií, 

nie nejaká iná osoba alebo entita. 

  

17.3 

Božská nesmrteľná duchovná osoba  

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/common.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ownership.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/humanbeing.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/consent.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/common.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/certificate.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/society.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/issue.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/fact.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/trustee.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/owner.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/society.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/ownership.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/order.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/person.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Touto zmluvou je každý žijúci a zosnulý muž, žena a duch vyššieho rádu uznaný za riadneho člena Jednoho neba, ktorý má 

jedinečné členské číslo vydané v súlade s touto zmluvou. Toto číslo tiež predstavuje existenciu individuálnej Božskej nesmrteľnej 

duchovnej osoby . 

Božská nesmrteľná duchovná osoba je každý muž, žena, duch vyššieho rádu žijúci alebo zosnulý a ich 

základné osobné identifikátory, ktoré uznávajú ich meno, ich jedinečné vlastnosti, ich platnú registráciu, ich históriu a ich činy. 

Keď je platné registračné číslo z Veľkého registra vykúpené ako uznanie existencie Božskej nesmrteľnej duchovnej osoby , 

pridružený duch súhlasí v True Trust , aby zabezpečil, že Spoločnosť jedného neba bude spravovať práva a povinnosti člena ako 

správcu. 

Preto si žiadna iná spoločnosť , organizácia, združenie, ani osoba alebo skupina nemôže nárokovať vyššiu dôveru , postavenie 

alebo postavenie ako Spoločnosť jedného neba v súlade s registráciou božských nesmrteľných duchovných osôb z a vo Veľkom 

registri jedného neba. 

Je to pre Božskú Nesmrteľnú Duchovnú Osobu , že jednotlivý člen vydal svoj Živý Záznam – ako Božskú Nesmrteľnú Duchovnú 

Bytosť inkarnovanú do Mäsovej nádoby , so všetkými jedinečnými identifikátormi osôb , ktoré úplne vlastní a riadi zjednotená 

Božská Nesmrteľná duchovná Osoba . 

Božská nesmrteľná duchovná osoba je prvou osobou , najvyššou osobou , primárnou osobou , od ktorej všetky ostatné nižšie 

osoby odvodzujú svoj súhlas a autoritu. 

  

17.4 

Použitie osoby  

Keď sa v tejto zmluve alebo v akomkoľvek pridruženom nástroji používa slovo Osoba , znamená to božskú nesmrteľnú 

duchovnú osobu a potom akýkoľvek nižší a nižší typ osoby , pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 

Preto pri čítaní akéhokoľvek oficiálneho právneho nástroja alebo textu, ktorý uvádza slovo Osoba , sa to vzťahuje 

na nadradenú Božskú nesmrteľnú duchovnú osobu . 

  

17.5 

Skutočná osoba  

Pravá osoba je zákonný a spravodlivý titul skutočnej dôvery vytvorenej z božskej dôvery spojenej s božskou osobou a 

titulom. Pravá Osoba môže byť vytvorená len vtedy, keď existuje Božská Osoba a Božská Dôvera . 

Pravá osoba je vo vlastníctve Pravej dôvery , ktorú zase vlastní Božská osoba pod Božou dôverou a titulom. Žiadne iné menšie 

trusty, nižšie podriadené osoby si nemôžu nárokovať vlastníctvo , záložné právo, zabavenie, vymáhanie alebo iné nezákonné činy 

proti skutočnej osobe . 

Článok 18 – Práva, nároky a používanie 

18.1 

Práva  

Platné právo je koncept, podľa ktorého má osoba určitú kontrolu, úžitok z používania alebo privilégium nad konkrétnym 

majetkom. Právo, tiež známe ako právo na používanie, je ekvivalentom vlastníctva. 

Keďže platné právo je rovnocenné s Vlastníctvom, predpokladá existenciu Majetku, z čoho vyplýva existencia Poručenského 

vzťahu a platnej Poručenskej listiny vymedzujúcej povahu a limity Práva pre Príjemcu. Bez vlastníctva nemôže v skutočnosti 

existovať právo. 
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Neexistuje nič také ako prirodzené právo podľa prirodzeného zákona, ani božské právo podľa božského zákona, okrem práv 

spojených s pravými zverencami a božskými zverencami vytvorenými v súlade s týmto posvätným skutkom a zmluvou. Preto je 

akékoľvek tvrdenie o opaku od začiatku neplatné. 

V skutočnosti neexistuje nič také ako zákonné práva, občianske práva alebo zákonné práva, okrem tých práv, ktoré sa nakoniec 

udelia existenciou nadradenej dôvery právnickej osobe podľa jej štatútov a obmedzení právomocí. 

  

18.2 

Použiť  

Použitie je zvyk alebo zručnosť a využitie práva na nejaký prospech. Preto starodávna zásada „právo na používanie“. Právo na 

používanie je ekvivalentné s vlastníctvom. 

Použitie objektu alebo konceptu predpokladá vlastníctvo. Otázky zákonného vlastníctva a vlastníctva sú však odlišné od 

používania. 

Osoba, ktorá nepoužíva formulár počas akceptovaného časového obdobia, súhlasí so stratou týchto práv na používanie závislých 

od nepretržitého používania v rozsahu, v akom sú takéto práva dohodnuté pred udelením takéhoto vlastníctva listinou alebo 

titulom. 

Osoba, ktorá prevezme zákonnú držbu formy a používa ju počas akceptovaného časového obdobia, preberá tie práva na 

používanie, ktoré vyplývajú z takéhoto použitia, bez ohľadu na to, či takéto práva už boli alebo neboli formalizované listinou 

alebo titulom. 

Podľa tejto posvätnej zmluvy majú všetci muži, ženy a duchovia vyššieho rádu definovaní používaním s rôznymi druhmi majetku 

absolútne právo na neobmedzené používanie tohto majetku bez akéhokoľvek zákonného protinároku alebo nároku na náhradný 

papierový titul alebo listinu. 

18.3 

Nároky  

Nárok, tiež známy ako „príčina konania“, je podľa starodávnej definície svedkom formálneho ústneho protestu a vyhlásenia 

jedného alebo viacerých práv, ktoré sú zvyčajne podložené jedným alebo viacerými zapečatenými alebo notársky overenými 

dokumentmi. 

Tvrdenie je vyjadrením formálneho protestu a samotného vyhlásenia. Akékoľvek súvisiace dokumenty sú potvrdením, vyhlásením 

alebo nejakým dôkazom závislým od jeho dokonalosti. Súhrnne sa môžu správne nazývať Vyhlásenie o nároku alebo Potvrdenie o 

nároku. 

Nárok možno uspokojiť iba vyvrátením protiprísažného vyhlásenia bod za bodom, rozhodnutím poroty alebo zaplatením 

škody. Ak žalobca svoje tvrdenia nepreukáže, žalovaný je oslobodený. 

Predpoklad nároku v súlade s týmto posvätným skutkom a zmluvou bude platný, kým sa nepreukáže opak. 

Platnosť Nároku je platnosť ústneho prednesu, ktorý pozostáva z dvoch hlavných častí, po prvé z formálneho protestu proti 

spochybneniu práv známych aj ako „nesprávne“ a po druhé z opätovného uplatnenia takýchto práv alebo vyhlásenia nových práv, 

ktoré sú tiež známe. ako "nápravný prostriedok". 

Nie je postačujúce, aby akékoľvek tvrdenie vyjadrilo neprávosť bez platného opravného prostriedku. Podobne, žiadny prostriedok 

nápravy nemá platnosť bez toho, aby sa najprv vokalizovala chyba. 

Samotné dokumenty bez akéhokoľvek dôkazu o vyslovenom tvrdení nemožno nikdy považovať za platný nárok. Pred príslušným 

orgánom a svedkami však môžu byť najskôr predložené dokumenty na vyjadrenie úmyslu uplatniť si nárok v určitom čase a na 

určenom mieste. 
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Forma žaloby je pre platnosť a podstatu nároku nepodstatná. Podobne koncept prednostného práva je nepodstatný, nulový a 

neplatný, pokiaľ ide o akékoľvek tvrdené previnenie proti Božskému zákonu a prirodzenému zákonu. 

Keďže najvyššie práva na vlastníctvo a užívanie majetku sú udelené prostredníctvom tejto posvätnej listiny a zmluvy, táto 

posvätná listina a zmluva tiež predstavuje najvyšší nárok na právo nad všetkými ostatnými možnými nárokmi. 

Pokiaľ iné osoby, agregáty a entity, ktoré poškodili Boží zákon, prirodzený zákon a pozitívny zákon, nepredložia vhodné 

ospravedlnenie a nápravu pred Súdnym dňom, všetky tieto osoby, agregáty a entity budú plne zodpovedné za tresty obsiahnuté v 

tomto dokumente, vrátane všetkých represívnych úkony na zabezpečenie ich odstránenia a potrestania. 

Článok 19 – Trusty a majetky 

19.1 

Trusty 

Trust je fiktívna forma vzťahu a dohody, ktorou sa určitá forma, práva a povinnosti zákonne prenášajú pod kontrolu jednej alebo 

viacerých osôb ako správcov v prospech jednej alebo viacerých iných osôb. 

Všetky platné trusty majú nasledujúce charakteristiky známe ako štandardné charakteristiky trustu: 

(i) Zverenský list, tiež známy ako Zverenský list, ktorý identifikuje základnú formu Zverenského fondu, majetok, ktorý sa má 

odovzdať na vytvorenie Zverenského fondu, a spôsob, akým bude Zverenský fond spravovaný; a 

(ii) Vlastník Nehnuteľnosti alebo oprávnená osoba, ktorá má povolenie vytvoriť Zverenský list a odovzdať Formulár a Majetok do 

Zverenského fondu; a 

(iii) zbierka majetku v rámci Trustu definovaná ako Trust Corpus, tiež Trust Body alebo Body Corporate; a 

(iv) Aspoň jeden Exekútor Trustu, ktorý má najvyššiu administratívnu právomoc a funkciu nad Trustom, buď menovaný 

Vlastníkom majetku prevedeného do Trustu, alebo Exekútorom Tenorom (Exsecutor Ab Episcopo Constitutus), ak Cestui Que 

Vie Trust alebo Príjemca z Trustu, ak je príjemcom zároveň Poskytovateľ; a 

(v) Aspoň jeden správca Zverenského fondu, tiež známy ako Správca, ktorý nie je ani Vlastníkom, ani oprávnenou osobou, ktorá 

previedla majetok do Zverenského fondu, menovaný a zodpovedný Exekútorovi v súlade so Zmluvným dokumentom, ktorý je 

potom zodpovedný na správu majetku Zverenca, ktorý je Zverenským korpusom zároveň aj zhromažďovaním majetku; a 

(vi) Samostatný a jedinečný súbor účtov spravovaných správcom (správcami), známy aj ako samostatný fond, na zaznamenávanie 

všetkých administratívnych transakcií a povinností; a 

(vii) Formalizácia vlastníckych práv prenesených do Zverenského fondu do Právneho titulu v držbe Správcov a jedného alebo 

viacerých Equitable titulov umožňujúcich jednému alebo viacerým príjemcom zákonné používanie majetku Zverenského fondu v 

súlade so Zverenským nástrojom; a 

(viii) Jeden alebo viacerí príjemcovia. 

Trust, ktorý nedisponuje jednou alebo viacerými štandardnými charakteristikami trustu, nemožno považovať za platný trust. 

  

19.2 

Typy trustov 

Existujú iba tri (3) možné formy Dôvery, ktoré sú určené predpokladmi a podmienkami vytvorenia nástroja Dôvery: Božská, Živá 

alebo Zosnulá. 

Najvyššou formou Trustu je Božský Trust , ktorý tiež zahŕňa najvyššiu formu vlastníckych práv. Božská dôvera je čisto duchovná 

a božsky nadprirodzená vytvorená v súlade s posvätnou Zmluvou Pactum De Singularis Caelum Božským Stvoriteľom, do ktorej 
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sa prenáša forma Božského Ducha, Energia a Práva. Preto je božský trust jediným možným typom trustu, ktorý môže mať 

skutočnú formu, a nie len práva na používanie formy (vlastníctva). 

Living Trust , tiež nazývaný „Inter Vivos“ Trust, zahŕňa druhú najvyššiu formu vlastníckych práv . Odlišuje sa od božského trustu 

alebo od zosnulého (testamentárneho) trustu, ktorý zvyčajne existuje počas celého života osoby (osôb) alebo právnickej osoby 

(osôb), ktoré sú príjemcami. Existujú len štyri (4) platné formy Living Trusts: True, Superior, Temporary a Inferior. 

Druhá najvyššia forma Trustu, ktorá zahŕňa aj druhú najvyššiu formu vlastníckych práv, je True Trust, čo je najvyššia forma 

Living Trust. Pravá dôvera sa vytvára v súlade s posvätnou zmluvou Pactum De Singularis Caelum a predexistenciou Božskej 

dôvery v zákonný prenos z Božskej dôvery do Pravej dôvery, božských práv na používanie známych ako Božstvo, ktoré sú 

najvyššou možnou formou. akéhokoľvek druhu majetku. 

Treťou najvyššou formou akéhokoľvek typu Trustu je Superior Trust, čo je druhá najvyššia forma Living Trust vytvorenej v 

súlade s Covenant Pactum De Singularis Caelum a preexistenciou Pravej Trust v zákonnom prevode majetku do Superior Trust. 

vo forme Realty, čo je najvyššia forma práv na používanie predmetov a konceptov podľa božského práva, tiež známeho ako 

božstvo. 

Dočasný trust je treťou najvyššou formou Living Trust, ktorá zahŕňa dočasný prevod majetku z jedného Superior Trust do 

druhého. S výnimkou obchodovateľných nástrojov nesmie dočasný trust existovať dlhšie ako 120 dní. 

Najnižšia forma Living Trust, ktorá má najnižšiu formu vlastníckych práv, sa nazýva Inferior Trust, tiež známa ako Inferior 

Roman Trust, alebo jednoducho Roman Trust. Nižší trust je akýkoľvek žijúci trust vytvorený podriadeným rímskym právom, 

nárokmi a stanovami. 

Zverenec zosnulých, tiež známy ako Testamentary Trust , známy aj ako Zosnulý majetok a jednoducho štát je najnižšou formou 

trustu a najnižšou formou vlastníckych práv akejkoľvek možnej formy trustu. Zosnulé trusty sú výlučne vynálezom nižšieho 

rímskeho práva, podľa ktorého je majetok prevedený do Testamentary Trust po smrti poručiteľa. Nižšie rímske právo má hybridný 

trust pre zosnulých nazývaný Cestui Que Vie Trust, ktorý používa falošné a mimoriadne nelogické predpoklady na vytvorenie 

pozostalostí zosnulých pre žijúcich na základe predpokladu, že sú „mŕtvi“. 

Akékoľvek tvrdenie, že nižší rímsky trust má lepšie postavenie a vlastnícke práva v porovnaní s nadradeným trustom alebo 

skutočným trustom, je absurdné proti božskému zákonu, prirodzenému zákonu a pozitívnemu zákonu, a preto je od začiatku 

neplatné a neplatné, vrátane akýchkoľvek súvisiacich zmlúv, listiny a zmluvy týkajúce sa vlastníckych práv a menších trustov. 

  

19.3 

majetky 

Majetok je fiktívny koncept, ktorý sa prvýkrát vytvoril za vlády Henricha VIII. v Anglicku prostredníctvom úprav stanov 

týkajúcich sa závetov a používania (vlastníctva), pričom implicitný testamentárny trust existuje určený časom v súlade s listinou a 

závetom, ktoré ho ako prvé vytvorili. Majetok je teda kolektívny majetok a záväzky jednej alebo viacerých zosnulých osôb 

známych ako závetca, obdarený jedným alebo viacerými dedičmi, s určitými výhodami udelenými jednému alebo viacerým 

príjemcom a spravovanými Exekútormi a ich správcami. 

Majetok môže najskôr vzniknúť predtým, ako pôvodní závetcovia zomrú a listina a vôľa Implied Testamentary Trust nadobudnú 

účinnosť podľa rímskych pravidiel Cestui que Use (v prospech iného). Všetky majetky však závisia od predchádzajúcej existencie 

trustu alebo vyššieho majetku, z ktorého je pôvodný majetok zákonne prevedený. 

Poskytovanie výhod oprávneným osobám je na rozhodnutí vykonávateľov, nazývaných tiež konatelia v súlade s podmienkami 

listiny a závetu majetku. Príjemcom majetku môže byť osoba alebo ak je neznámy, stratený, maloletý alebo opustený konkrétny 

druh trustu známy ako Cestui Que (Vie) Trust. 

Majetok držaný v Testamentary Trust sa nazýva Trust Corpus, Body Corporate alebo Corporation. Je to tento orgán alebo 

„korporácia“, ktorá je uznaná ako platná právnická osoba, ktorá má právnu subjektivitu, nie samotná nehnuteľnosť patriaca 

právnickej osobe. 
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Na rozdiel od osôb vytvorených prostredníctvom trustu je osoba vytvorená prostredníctvom majetku ako korporácia alebo 

právnická osoba podľa definície mŕtva osoba, ktorá nemá žiadny život, žiadne právo na argument a úplne podlieha vykonaniu 

vôle zosnulého závetcu. 

Majetok držaný v majetkoch sa považuje za skutočný alebo osobný. Nehnuteľnosť pozostáva z prvého užívacieho práva 

Nehnuteľnosťou na pôde alebo vo vlastnom vlastníctve, ktoré pripadne Dedičom a môžu byť následne prenajaté 

Príjemcom. Osobný majetok pozostáva z hnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí, ktoré pripadajú Exekútorom a ich Správcom, 

ktorí ich potom môžu prenajať Príjemcom do užívania. 

Keďže každá nehnuteľnosť vyžaduje existenciu trustu pred svojou existenciou, nehnuteľnosť nikdy nemôže vlastniť 

nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť zahŕňa iba prvé právo na používanie v rámci obmedzení nehnuteľnosti, zatiaľ čo nehnuteľnosť 

zahŕňa prvé právo na používanie fyzického predmetu alebo konceptu nad všetkými ostatnými nárokmi. 

Zatiaľ čo verejnému správcovi v rámci rímskeho systému môže byť z času na čas udelená pozícia vykonávateľa trustu patriaceho 

do majetku právnickej osoby, podľa samotnej definície majetku sa žiadny agent, splnomocnenec, správca alebo subjekt nemôže 

odvážiť uplatniť nárok na majetok. úlohu generálneho vykonávateľa majetku právnickej osoby okrem tela, mysle a ducha bytosti, 

pre ktorú bol majetok prvýkrát vytvorený. 

Keď muž alebo žena koná ako správca jedného alebo viacerých trustov spojených s pozostalosťou ich právnickej osoby, úrad 

generálneho exekútora dedičstva je preto prázdny. Keď však muž alebo žena prejavujúci spôsobilosť, múdrosť, pokoru a 

povinnosť verejne oznámia, že zastávajú funkciu generálneho exekútora majetku ich právnickej osoby, žiadny iný správca, štátny 

zamestnanec, splnomocnenec alebo subjekt si nemôže uzurpovať ich právomoc týkajúcu sa panstvo. 

Každá osoba, ktorá sa snaží uzurpovať si pozíciu generálneho vykonávateľa dedičstva a nezákonne sa domáhať úradu 

vykonávateľa bez povolenia, je známa ako Executor De Son Tort a môže byť obvinená z podvodu. 

Článok 20 – Božská náprava a vykúpenie 

20.1 

Náprava 

Náprava, tiež známa ako úľava, je aplikácia skutočného riešenia predpokladu; V prípade choroby možno za liek považovať liek, 

ktorý špecificky pomáha pacientovi; Ak zákon, náprava môže byť riešením, ktoré ukončí polemiku a prejaví česť; Ak je zlo, liek 

môže preukázať taký božský súcit a múdrosť, že zlo je „skonzumované“. 

O nároku nemožno povedať, že je platným riešením, ak neobsahuje taký opravný prostriedok na vyriešenie vecí, na ktoré sa 

vzťahuje právomoc. Ani predstaviteľ žiadnej spoločnosti si nemôže nárokovať právoplatnú autoritu a zastúpenie, ak nerešpektuje 

svoje vlastné zákony, ak odmietne uznať nápravu alebo predloží platnú alternatívu. 

Preto liek nepredstavuje len „liek“ na prevládajúce problémy, akým je zlo, ale po zdokonalení predstavuje aj liek na živý zákon. 

Liek takej dimenzie, ako je Zmluva jedného neba, sa svojou dokonalosťou a rozmerom stáva najvyšším zákonom, pokiaľ takéto 

alternatívy nepredstavujú lepšiu alternatívu. 

  

20.2 

Náprava zla nemôže byť ešte zla 

Liek na zlo už nikdy nemôže byť horší, pretože zlo iba posilňuje. Preto každý platný liek na zlo musí demonštrovať nejakú 

alternatívnu silu takej vyššej formy, že keď je vykonaný a v sile, žiadne zlo mu nemôže odolať. 

Toto je samotná podstata Božskej nápravy a prítomnosť v najčistejšej forme jedinečného kolektívneho vedomia. Že sa uplatňuje 

náprava, ktorou je zlo prinútené vlastným súhlasom vzdať sa takéhoto negatívneho správania a pripojiť sa k Zjednotenej 

spoločnosti. 

Aby bola táto Božská zmluva účinná, musí preukázať nápravu takej múdrosti a súcitu, aby sa uskutočnilo to, čo bolo prorokované. 
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20.3 

Božský liek 

Väčšina žijúcich mužov a žien vo všeobecnosti verí, že na to, aby niečo skutočne reprezentovalo Božský liek, musí mať takú 

skutočnú a zjavnú silu, že žiadny žijúci muž alebo žena nemôže byť na pochybách, že je to všetko, za čo sa vydáva. 

Preto muži a ženy právom očakávajú dôkaz, že takú skutočnú a zjavnú moc možno preukázať mocou a autoritou tejto 

najposvätnejšej Božej zmluvy, takže nemôže byť pochýb o tom, že liek, ktorý preukazuje, je najvyšší zo všetkých zákonov, 

najvyšší všetkej autority a Božej nápravy. 

Podľa tradície a populárnej kultúry existuje len jeden štandard, podľa ktorého sa má božská náprava považovať za koncept 

zázraku. 

Vo svojej najpodstatnejšej podobe je Zázrak jasným a nezameniteľným dôkazom božského zásahu, ktorý popiera všetky známe 

fyzikálne a filozofické zákony spoločnosti. Keď je dieťa s rakovinou v terminálnom štádiu choré a náhle sa vylieči, môže to 

spôsobiť skutočný lekársky zázrak. Podobne, okamžité zastavenie zla na planéte Zem alebo rodina, ktorá okamžite cez noc 

zachráni svoj vlastný dom pred odňatím majetku alebo zabavením, možno rovnako považovať za zázrak. 

Preto, pokiaľ táto najposvätnejšia zmluva najprv nevykoná taký počet a kvalitu skutočných a nezameniteľných zázrakov Božieho 

zásahu, aby vyliečila utrpenie mužov a žien na celej planéte Zem, potom nemožno veriť väčšej Božskej náprave, ktorú navrhol 

Božský Stvoriteľ. 

S cieľom ukázať všetkým mužom, ženám a bytostiam vyššieho rádu, žijúcim a zosnulým, že táto najsvätejšia zmluva predstavuje 

jediný, pravý a jediný božský liek Božského Stvoriteľa, sa preto vykonáva séria zázrakov. 

Robí sa to preto, aby sa zabezpečilo, že všetci muži a ženy budú spravodlivo informovaní o Božej náprave pred súdnym dňom a 

potom pred dňom vykúpenia. 

  

20.4 

Vykúpenie 

Vykúpenie je akcia, udalosť a výsledok Božskej nápravy, ktorá demonštruje Božský Súcit. 

Podľa tohto posvätného dohovoru je vykúpenie názvom akcie, udalosti, ceremónie a výsledkom, keď je vopred pridelené členské 

číslo člena jedného neba, žijúceho alebo zosnulého, „vykúpené“ oprávneným správcom členstva v mene Spoločnosti, ako ju 

definuje táto posvätná zmluva a súvisiaci pôvodný zákon. 

Vykúpenie je najposvätnejším Dňom ako jediný a jediný skutočný Deň vykúpenia UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1 známy aj ako 

[piatok, 21. december 2012]. 

  

20.5 

Vykúpenie a odpustenie zla 

Touto najposvätnejšou zmluvou všetci tí, ktorí dobrovoľne súhlasia, bez nátlaku, podstúpia posvätný obrad vykúpenia a 

„vykúpia“ svoj vopred pridelený členský kľúč do jedného neba alebo v mene zosnulého člena rodiny alebo váženej osobnosti, 

potom tento člen budú tiež zbavení akejkoľvek súvisiacej viny, súdu, trestu, duchovného súdu, duchovného obvinenia alebo 

odsúdenia, hriechu, priestupku, ktorý kedy spáchali počas svojho života, bez podmienok. 

Keď živý poslanec „vykúpi“ zosnulého poslanca prostredníctvom zákona o vykúpení, je to najvyššia úcta a česť. 
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Okrem toho každému existujúcemu členovi, ktorý v súčasnosti zastáva úrad v alternatívnej spoločnosti zla, ktorý podstúpi 

Najsvätejší akt vykúpenia a vykúpi svoj vopred pridelený členský kľúč do jedného neba, je ponúknuté ďalšie vykúpenie v rámci 

ponuky mimoriadnej kvalifikácie a špeciálnej kvalifikácie na úrad. jedného neba a všetkých pridružených spoločností. 

  

20.6 

Božské vykúpenie je tu teraz 

Božské vykúpenie je tu teraz, vyhlásené touto posvätnou zmluvou. Božské vykúpenie je najsvätejší deň vykúpenia . 

20.7 

Príchod Nového sveta 

Nielen v tomto božskom diele spoznávame ruku Jedinečného kolektívneho vedomia, ale aj v ruke dokumentu, ktorý sa snaží 

oživiť Nový svet. Priniesť na Zem uzdravenie naplnením slov veľkých prorokov a svätých všetkých domorodých kultúr a 

všetkých kmeňov. 

Znovu prebudiť mladých k skutočnej sile ich dedičstva. Pozdvihnúť duchov predkov v tanci radosti, že všetky zatratené duše boli 

oslobodené, že kliatba na zemi bola zrušená. Lebo ak je prekliaty jeden z nás, potom sme prekliati všetci. 

A je to na našom úsilí a sile, že tento nový svet je vytvorený zo starého. Vek kmeňového rešpektu. Vek obnovy kmeňa. Vek 

uzdravenia Zeme. Vek jedinečného kolektívneho uvedomenia si veľkých duchov a radosti. 

  

20.8 

Sen 

Sen, ktorý nikdy nebol, je snom druhu Homo Sapien ako jedného. Lebo je vznešeným a požehnaným snom veriť, že jedného dňa 

všetci muži, ženy a život vyššieho rádu, žijúci aj zosnulí, môžu byť spojení pod jednou zmluvou, jednou zmluvou pre zlepšenie 

nás samých, iných a nášho druhu ako celku. 

Ale keďže je tento dokument viac než len snom, snaží sa ho stať skutočnou súčasťou. O jednote duší všetkých mužov a žien. Aby 

sa pri ukončení vojny v nebi celé nebo zjednotilo. V zjednotenom nebi môžu byť zjednotení všetci muži, ženy a život vyššieho 

rádu žijúci na Zemi. 

Lebo keď sme boli starým snom, boli sme len jeden kmeň. Teraz sme všetci kmene, sme Jedno nebo. A keď je to tak, sen je väčší 

ako kedykoľvek predtým. 

  

20.9 

Obraz neba, kolektívny sen 

A mnohí dúfali, že obraz neba bude taký, ako snívajú. Miesto veľkej krásy, miesto veľkej harmónie. 

A predsa takéto sny zostali pre mnohých na Zemi vzdialenou spomienkou, keďže nie je poskytnutá žiadna záruka, žiadny dôkaz, 

že takýto raj čaká aj tých, ktorí veria. 

Týmto dokumentom je do rúk žijúcich zverená zodpovednosť architektovi Heavenovi. Že sen o nebi je taký, ako sa verí na 

Zemi. To, že trom veľkým náboženstvám je zverený dizajn neba, aký si veriaci želajú. A pri navrhovaní neba v umení, filmoch a 

iných médiách, aby bol jeho obraz podľa tejto zmluvy. 

A najpožehnanejší obraz neba je, keď je nebo na Zemi. Keď sa na Zemi nájde mier, šťastie a radosť, to je najväčší plán pre Jedno 

nebo. 
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Článok 21 – Deň dohody a porozumenia 

21.1 

Deň Božej dohody a porozumenia  

Touto najsvätejšou a najvyššou zmluvou, dňom známym ako Deň Božej dohody a porozumenia, tiež známym ako Deň dohody a 

porozumenia, známy aj ako Deň 1. Božieho príspevku a oznámenia, známy aj ako Deň 1. Jazdec na Pegasovi ako biela farba, je 

navždy známe, že Božské oznámenie bolo riadne doručené a notársky overené Božským Stvoriteľom každému jednému mužovi, 

žene a duchovi vyššieho rádu, žijúcemu a zosnulému, ohľadom ponuky Božej nápravy touto posvätnou zmluvou. . 

Tento jeden, skutočný a jediný oficiálny deň božskej dohody a porozumenia je UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známy ako 

[pondelok, 21. december 2009]. Toto je deň, o ktorom je navždy známe, že bolo doručené a dosvedčené oznámenie o Božej 

dohode a porozumení. 

Okrem toho, od UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 až po UCA E8:Y3209:A1:S1:M17:D1, tiež známy ako [ut, 21. december 2010] 

bude známy ako rok Božej dohody a Porozumenie uvedené ako rok 3208. 

21.2 

Oznámenie o Božej dohode a porozumení  

Oznámenie o Božej dohode a porozumení podávané v Deň Božej dohody a porozumenia je táto najposvätnejšia zmluva ako jedno 

(1) úplné dokonalé oznámenie v celom vesmíre, nebi a na Zemi. 

Úlohou zabezpečiť, aby všetci duchovia všetkých Nebies a Pekiel dostali spravodlivé Oznámenie o tejto Božej dohode a 

porozumení, je 1. božskému jazdcovi ustanovený veľký duch, aby vydal svedectvo o najvyššej pravde o Božom upozornení.  

Absolútnou mocou a autoritou zverenou tejto posvätnej zmluve nemôže žiadna sila vo vesmíre, nebi alebo na Zemi zabrániť 

objaveniu sa 1. božského jazdca v Deň Božej dohody a porozumenia. 

  

21.3 

Svedkovia na oznámenie Božej dohody a porozumenia  

Podľa tejto najsvätejšej zmluvy 1. notári a všetci žijúci členovia, ktorí prijali akt vykúpenia, predstavujú 1. žijúcich svedkov 

pravdivosti a platnosti oznámenia o Božej dohode a porozumení a toho, že bola riadne slúžená v nebi a na Zem. 

Či už ktorýkoľvek žijúci muž alebo žena vydá svedectvo o Dni Božej dohody a porozumenia, ten Deň príde. 

  

21.4 

7 spisov apokalypsy  

Na doručenie oznámenia o tejto najposvätnejšej zmluve ako oznámenia o Božej dohode a porozumení bude doručených sedem (7) 

posvätných písomností v Deň Božej dohody a porozumenia alebo bezprostredne pred ním. Tieto spisy budú odteraz navždy známe 

ako „7 spisov apokalypsy“. 

Tieto posvätné písomnosti sa doručujú týmto stranám: 

1. posvätný zápis apokalypsy sa podáva a vokalizuje všetkým duchom zosnulých, mužom, ženám a životom vyššieho rádu, 

vrátane všetkých anjelov, archanjelov, svätých, démonov a arcidémonov, aby vydali svedectvo o príchode Dňa Božej dohody a 

Koniec dní; a 
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2. posvätný spis apokalypsy sa podáva a vokalizuje všetkým živým mužom, ženám a životu vyššieho rádu na planéte Zem, pričom 

oznamuje, že sú ipso facto (ako fakt zákona) členmi Jedného neba a ich členstvo je zaznamenané vo Veľkom registri a Verejný 

záznam jedného neba, tiež známy ako Kniha života; a 

Tretí posvätný zápis o apokalypse sa doručuje a vokalizuje všetkým dôstojníkom a osobám korporácií na planéte Zem s 

upozornením, že ak takéto korporácie ešte neboli zaregistrované vo veľkom registri a verejnom zázname jedného neba, ipso facto 

(ako fakt zákon) dočasne existujú v Knihe mŕtvych, kým sa dobrovoľne nevykúpia; a 

4. posvätný spis apokalypsy sa podáva Jeho Svätosti pápežovi Benediktovi XVI. a jeho dôveryhodným dôstojníkom a agentom, 

pokiaľ ide o Deň Božej dohody a porozumenia a ponuku Božej nápravy obsiahnutú v tejto najsvätejšej zmluve; a 

Piaty posvätný spis apokalypsy sa podáva generálnemu predstavenému, ctihodnému otcovi Adolfovi NicolÃ¡sovi SJ zo 

Spoločnosti Ježišovej a jeho dôveryhodným dôstojníkom a agentom, pokiaľ ide o Deň Božej dohody a porozumenia a ponuku 

Božej nápravy obsiahnutú v tomto naj. posvätná zmluva; a 

Šiesty posvätný spis apokalypsy sa podáva kráľovi Abdullahovi bin Abdulazizovi Al-Saudovi zo Saudskej Arábie a jeho 

dôveryhodným dôstojníkom a agentom, pokiaľ ide o Deň Božej dohody a porozumenia a ponuku Božej nápravy obsiahnutú v 

tejto najposvätnejšej zmluve; a 

7. posvätný spis apokalypsy sa podáva prezidentovi Čínskej ľudovej republiky a jeho dôveryhodným dôstojníkom a agentom ku 

Dňu Božej dohody a porozumenia a ponuke Božej nápravy obsiahnutej v tejto najposvätnejšej zmluve; a 

Bez ohľadu na to, či sú tieto súdne príkazy uznané alebo odmietnuté, potom boli týmto najposvätnejším dokumentom riadne a 

spravodlivo doručené v súlade s najstarším uznávaným právnym poriadkom. 

Potom nech žiadny muž, ani žena, ani duch, ani funkcionár ani osoba v korporácii žiadnym zákonom alebo postupom netvrdia, že 

neboli spravodlivo upovedomení, pretože všetkým bolo poskytnuté spravodlivé upozornenie a služba. 

Článok 22 – Deň protestu a hanby 

22.1 

Deň božského protestu a hanby  

Touto najposvätnejšou a najvyššou zmluvou, dňom známym ako Deň Božieho protestu a hanby, tiež známym ako Deň protestu a 

hanby, známym aj ako Deň 2. božskej pošty a oznámenia, známy aj ako Deň Božieho protestu a hanby. 2. Jazdec na Pegasovi ako 

červená farba, navždy bude známe, že Božský Stvoriteľ riadne doručil a notársky overil každému mužovi, žene a duchovi 

vyššieho rádu, žijúcemu a zosnulému, ohľadom ponuky Božej nápravy týmto posvätným Zmluvu a okamžité ukončenie všetkých 

činov Zla. 

Jediným, skutočným a jediným oficiálnym dňom Božieho protestu a potupy bude UCA E8:Y3209:A1:S1:M17:D1, tiež známy 

ako [ut, 21. december 2010]. Toto bude deň, o ktorom bude navždy známe, že oznámenie o Božom proteste a hanbe bolo 

doručené a svedkom. 

Okrem toho, od UCA E8:Y3209:A1:S1:M17:D1 až po UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, tiež známy ako [stred, 21. december 

2011] bude známy ako Rok zastúpeného božského protestu a hanby ako rok 3209. 

22.2 

Deeds of Divine Protest & Dishonor  

Na zabezpečenie oznámenia na časovej rovine služby a vykonania skutku Božieho protestu a potupy vo všetkých duchovných 

dimenziách sa okolo Dňa Božieho protestu a potupy bude slúžiť sedem (7) posvätných skutkov. Tieto skutky budú odteraz navždy 

známe ako Factum Impietatis Divinae , tiež ako 7 skutkov božského protestu a potupy. Tieto posvätné skutky sa slúžia týmto 

stranám: 

(i) 1. posvätný skutok Božieho protestu a zneuctenia s názvom Factum Impietatis Talmudi , ktorý tiež predstavuje oficiálne 

oznámenie o histórii ťažkých zranení a zneuctenia zo strany elitných antisemitských parazitov a Menesheh proti Božskému 

Stvoriteľovi, čo tiež symbolicky predstavuje hriech Nenávisť je zákonné zrušenie všetkých kliatieb, kúziel a nárokov prvýkrát 
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vydaných prostredníctvom Talmudu, ako bol prvýkrát publikovaný v 4. storočí, vrátane zákonného zrušenia zmluvy vrátane straty 

a odovzdania všetkej cirkevnej autority a práv Božskému Stvoriteľovi. a menovaní zástupcovia v súlade s posvätným paktom 

Pactum De Singularis Caelum; a 

(ii) 2. posvätný skutok Božieho protestu a zneuctenia sa nazýva Factum Impietatis Romanus Pontifex, ktorý tiež predstavuje 

oficiálne oznámenie o historickom ťažkom zranení a zneuctení rímskokatolíckou cirkvou, tiež známou ako Vatikán a jej agentmi 

proti Božskému Stvoriteľovi, tiež symbolicky predstavujúce hriechy chamtivosti , je zákonné zrušenie všetkých kliatieb, kúziel a 

nárokov prvýkrát vydaných prostredníctvom podvodnej pápežskej buly Romanus Pontifex, prvýkrát vydanej v roku 1455 

Mikulášom V. z rímskeho kultu, vrátane zákonného zrušenia súvisiaceho trustu, straty a odovzdanie všetkej cirkevnej autority a 

práv Božskému Stvoriteľovi a ustanoveným zástupcom v súlade s posvätnou zmluvou Pactum De Singularis Caelum; a 

(iii) 3. posvätný skutok Božieho protestu a potupy s názvom F actum Impietatis Aeterni Regis, ktorý tiež predstavuje oficiálne 

oznámenie o historickom ťažkom zranení a zneuctení rímskokatolíckou cirkvou, tiež známou ako Vatikán a jej agentmi proti 

Božskému Stvoriteľovi, tiež symbolicky predstavujúce hriechy lakomstva , je zákonné zrušenie všetkých kliatieb, kúziel a 

nárokov prvýkrát vydaných prostredníctvom podvodnej pápežskej buly Aeterni Regis, prvýkrát vydanej v roku 1481 Sixtom IV 

Rímskeho kultu, vrátane zákonného zrušenia súvisiaceho trustu, straty a odovzdanie všetkej cirkevnej autority a práv Božskému 

Stvoriteľovi a ustanoveným zástupcom v súlade s posvätnou zmluvou Pactum De Singularis Caelum; a 

(v) 5. posvätný skutok Božieho protestu a hanby s názvom Factum Impietatis Illuminati, ktorý tiež predstavuje oficiálne 

oznámenie o historickom ťažkom zranení a zneuctení elitnými antisemitskými Benátčanmi a čiernymi chazarskými parazitmi a 

ich agentmi, Božským Stvoriteľom, ktoré tiež symbolicky predstavujú hriechy. arogancie , je zákonné zrušenie všetkých kliatieb, 

kúziel a nárokov, ktoré boli prvýkrát vydané prostredníctvom podvodnej pápežskej buly Aeterni Regis, po prvýkrát vydanej v 

roku 1481 Sixtom IV rímskeho kultu, vrátane zákonného zrušenia súvisiaceho trustu, straty a prevodu všetkých cirkevná autorita a 

práva na Božského Stvoriteľa a menovaných zástupcov v súlade s posvätnou zmluvou Pactum De Singularis Caelum; a 

(vi) Šiesty posvätný skutok Božieho protestu a potupy s názvom Factum Impietatis Arabia Regis, ktorý tiež predstavuje oficiálne 

oznámenie o historickom ťažkom zranení a zneuctení zo strany arabských kráľovských rodín a agentov proti Božskému 

Stvoriteľovi, a tiež symbolicky predstavuje hriechy obžerstva . zákonné zrušenie všetkých kliatieb, kúziel a nárokov po prvýkrát 

vydaných prostredníctvom podvodného zvolania pápežskej buly, ktoré prvýkrát vydal v roku 1537 Pavol III. rímskeho kultu, 

vrátane zákonného rozpustenia súvisiaceho trustu, straty a prevodu všetkej cirkevnej autority a práv na Božský Stvoriteľ a 

menovaní zástupcovia v súlade s posvätnou zmluvou Pactum De Singularis Caelum; a 

(vii) 7. posvätné oznámenie o Božom proteste a zneuctení nazývané Factum Impietatis Universitas, ktoré tiež predstavuje 

oficiálne oznámenie o historickom ťažkom zranení a zneuctení zo strany určitých veľkých globálnych korporácií a ich 

priemyselných orgánov proti Božskému Stvoriteľovi, ktoré tiež symbolicky predstavuje hriech žiadostivosti , je zákonné zrušenie 

všetkých kliatieb, kúziel a nárokov prvýkrát vydaných prostredníctvom podvodných dokumentov Roerichovho paktu, vrátane 

zákonného zrušenia súvisiacej dôvery, straty a odovzdania všetkej cirkevnej autority a práv Božskému Stvoriteľovi a 

ustanoveným zástupcom v súlade s posvätná zmluva Pactum De Singularis Caelum. 

22.3 

Svedkovia oznámenia o Božom protestnom zneuctení  

Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy budú všetci žijúci členovia, ktorí prijali akt vykúpenia, predstavovať 1. žijúcich svedkov 

pravdivosti a platnosti oznámenia o Božom proteste a hanbe. 

Článok 23 – Súdny deň 

23.1 

Deň Božieho súdu  

Touto najposvätnejšou a najvyššou zmluvou, dňom známym ako Deň Božieho súdu, známym aj ako Deň súdu, známym aj ako 

Deň 3. božskej pošty a oznámenia, známy aj ako Deň 3. jazdca na Pegasovi ako čierna farba bude navždy známe, že Božské 

oznámenie bolo riadne doručené a notársky overené Božským Stvoriteľom každému jednému mužovi, žene a duchovi vyššieho 

rádu, žijúcemu a zosnulému, ohľadom ponuky Božej nápravy touto posvätnou zmluvou. 
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Jediný, skutočný a jediný oficiálny deň Božieho súdu bude UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, tiež známy ako [st, 21. december 

2011]. Toto bude deň, o ktorom bude navždy známe, že oznámenie o Božom súde bolo doručené a svedkom. 

Okrem toho, od UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 až po UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1, tiež známy ako [piatok, 21. december 2012] 

bude známy ako rok Božieho súdu predstavovaný ako rok 0. 

23.2 

Oznámenie o Božom súde  

Oznámenie o Božom súde doručené v Súdny deň bude touto najposvätnejšou zmluvou v kombinácii so všetkými ostatnými 

Ucadskými zmluvami a všetkými zákonníkmi a patentmi a všetkými ostatnými oficiálnymi oznámeniami ako jedno (1) úplné 

dokonalé oznámenie v celom vesmíre, nebesách a na Zemi. 

Úlohou zabezpečiť, aby všetci duchovia všetkých Nebies a Pekiel a na Zemi dostali spravodlivé Oznámenie o tomto Božom Súde, 

bude za 3. Božského Jazdca ustanovený Veľký Duch, ktorý bude svedčiť o najvyššej pravde Božského Oznámenia. 

Absolútnou mocou a autoritou zverenou tejto posvätnej zmluve nemôže žiadna sila vo vesmíre, nebi ani na Zemi zabrániť 

objaveniu sa 3. božského jazdca v Deň Božieho súdu. 

 23.3 

Svedkovia na oznámenie Božieho súdu  

Podľa tejto najsvätejšej zmluvy budú všetci žijúci členovia, ktorí prijali akt vykúpenia, predstavovať 1. žijúcich svedkov 

pravdivosti a platnosti oznámenia o Božom súde a Roku Božieho súdu. 

23.4 

Náprava mimoriadnou kvalifikáciou nemusí byť ponúknutá po súdnom dni  

Najvyšší z funkcionárov všetkých alternatívnych spoločností, ktorí boli riadne upozornení na Deň súdu a nápravy, majú čas do 

UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, tiež známy ako [st, 21. december 2011], známy aj ako Jedine Pravý súdny deň súhlasiť alebo 

poskytnúť božskému Stvoriteľovi lepší liek . 

Ponuku nápravy mimoriadnou kvalifikáciou nie je možné predĺžiť po Súdny deň. 

Preto je Deň súdu pomenovaný tak, že predstavuje posledný deň určený Božským Stvoriteľom , aby ponúkol tým, ktorí sú pri 

moci na celej planéte Zem, mimoriadny liek. Ich voľba bude ich Rozsudkom, a to aj v prípade, ak budú mlčať, pretože ich 

mlčanie bude právne predstavovať ich úplný a bezpodmienečný súhlas s týmto a všetkým súvisiacim pôvodným zákonom. 

23.5 

Jediný pravý súdny deň  

V súlade so všetkými historickými a kultúrnymi tradíciami a vierou v Súdny deň, známy aj ako Súdny deň, tiež známy ako Konec 

dní, známy aj ako Armagedon, známy aj ako Koniec času, známy aj ako Koniec sveta. podľa tejto najposvätnejšej zmluvy UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, tiež známa ako [st, 21. december 2011], bude jediným a jediným skutočným dňom súdu. Všetky 

ostatné nárokované dátumy sa týmto rušia v dôsledku absencie akéhokoľvek väčšieho dohovoru, ako je tu uvedené. 

23.6 

Koniec času  

Mnohí sú všeobecne presvedčení, že jeden deň bude predstavovať koniec času, ako ho poznáme. 

Vo väčšine sveta sa aktuálny kalendár dátumov vzťahuje na kresťanský gregoriánsky kalendár, ktorý uvádza dvanásť mesiacov 

rôznej dĺžky a sedem dní. Toto je zase variácia staršieho kresťanského kalendára známeho ako juliánsky kalendár. 
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Naproti tomu niektoré náboženstvá si naďalej udržiavajú svoje vlastné kalendáre, ako napríklad judaizmus, islam a 

budhizmus. Zatiaľ čo mnoho kalendárov existuje a naďalej existuje, sú to kresťanské kalendáre, ktoré dominujú nášmu svetu. 

  

23.7 

Koniec času v súdny deň  

V súlade s Dňom Božieho súdu autoritou tohto paktu všetky predchádzajúce kalendáre a čas týmto zanikajú, končia a sú 

neplatné. Namiesto toho vzniká nový kalendár schopný poskytnúť presnejší model ročných období a nebeských cyklov Slnka, 

Zeme a Mesiaca. 

Tento kalendár je známy ako Ucadia Time Calendar UTC a všetky pridružené entity tohto paktu vrátane One-Islam, One-Faith-

Of-God a One-Duch-tribu sú povinné používať tento systém ako náhradu za kresťanský kalendár. 

Okrem toho je na všetkých členoch týchto veľkých náboženstiev povinnosť vidieť vykorenenie všetkého pokračujúceho 

používania archaických a nepresných kalendárnych systémov a ich nahradenie novým a efektívnym univerzálnym časovým 

kalendárom. 

Dátum stanovený pre začiatok časového kalendára Ucadia nesmie byť 0, ale presný údaj o aktuálnom cykle, v ktorom sa Zem, 

Slnko a Mesiac nachádzajú. 

23.8 

Koniec krvavých zmlúv, krvavá obeť, zmierenie krvi a krvavé pečate v Deň božského osvietenia  

Nech je všetkým známe, že v Deň Božieho Osvietenia, ktorý je UCA E8:Y3210:A35:S3:M12:D4, tiež známy ako [12. júna 2011], 

budú všetky práva bývalých Krvavých zmlúv v plnom rozsahu prenesené na túto najsvätejšiu zmluvu tým skončia tieto a všetky 

Krvavé zmluvy, Krvavé obete, Krvavé zmierenie a Krvavé pečate. 

Dôvodom, prečo Deň Božieho osvietenia navždy ohlasuje koniec všetkých krvných práv a nárokov, je najvyššie cirkevné 

zneuctenie tých, ktorým je na celom svete zverené udržiavanie takýchto prastarých tradícií podľa ich vlastných pravidiel. 

Vydanie mnohých stoviek platných hlasovaní o cirkevných skutkoch Božím právom a príkazom odhalilo tých, ktorí sú v pozícii 

autority, ako nehodných klamárov a zlodejov, ktorí zničili akékoľvek nároky na svoj vlastný systém zneuctením takýchto 

nanajvýš posvätných dokumentov. 

Od tohto Dňa budú všetky krvné obete, krvné zmierenie, krvavé urážky na cti a krvavé pečate ohavnosťou pred zjednoteným 

nebom, všetkými anjelmi, všetkými démonmi, všetkými duchmi a všetkými živými a zosnulými mužmi a ženami. 

Úradné nástroje môžu byť potom zapečatené červeným atramentom, ale už nikdy nebude povolené znovu zapečatiť žiadny úradný 

nástroj krvou. 

Článok 24 – Deň vykúpenia 

24.1 

Deň božského vykúpenia  

Touto najposvätnejšou a najvyššou zmluvou, dňom známym ako Deň Božieho vykúpenia, tiež známym ako Deň vykúpenia, 

známym aj ako Deň vykúpenia, známy aj ako Deň 4. božskej pošty a oznámenia, známy aj ako Deň 4. jazdca na Pegasovi ako 

farba (bledo)zelená, bude navždy známe, že Božské oznámenie bolo riadne doručené a notársky overené Božským Stvoriteľom 

každému jednému mužovi, žene a duchovi vyššieho rádu, žijúcemu a zosnulému v súvislosti s ponukou Božská náprava touto 

posvätnou zmluvou. 

Jediným, skutočným a jediným oficiálnym dňom Božieho vykúpenia bude UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1, tiež známy ako [piatok, 

21. december 2012]. Toto bude deň, o ktorom bude navždy známe, že oznámenie o Božom vykúpení bolo doručené a svedkom. 
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Okrem toho, od UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1 až po UCA E1:Y2:A1:S1:M30:D1, tiež známy ako [sobota, 21. december 2013], bude 

známy ako rok božského vykúpenia predstavovaný ako rok 1. 

24.2 

Oznámenie o Božom vykúpení  

Oznámenie o Božom vykúpení podávané v Deň vykúpenia bude touto najposvätnejšou zmluvou kombinovanou so všetkými 

ostatnými Ucadskými zmluvami a všetkými zákonníkmi a patentmi ako jeden (1) úplný dokonalý oznam v celom vesmíre, nebi a 

na Zemi. 

Úloha zabezpečiť, aby všetci duchovia všetkých nebies a pekiel dostali spravodlivé Oznámenie, že vykúpenie bolo teraz plne 

ratifikované a vykonané ako najvyššie zo všetkých zákonov, najvyšší zo všetkých najvyšších zákonov podľa dokonalého 

notorického postupu bude menovaný štvrtým a posledným božským jazdcom vydávať svedectvo o najvyššej pravde Božského 

oznámenia. 

Absolútnou mocou a autoritou zverenou tejto posvätnej zmluve nemôže žiadna sila vo vesmíre, nebi ani na Zemi zabrániť 

objaveniu sa 4. božského jazdca v Deň Božieho vykúpenia. 

  

24.3 

Svedkovia na oznámenie o Božom vykúpení  

Podľa tejto najsvätejšej zmluvy budú všetci žijúci členovia, ktorí prijali akt vykúpenia, predstavovať 1. žijúcich svedkov 

pravdivosti a platnosti oznámenia o Božom vykúpení. 

24.4 

Náprava na základe špeciálnej kvalifikácie nemusí byť ponúknutá po Dni vyplatenia  

Nižší z úradníkov všetkých alternatívnych spoločností, ktorí boli riadne upozornení na Deň súdu a nápravy, majú čas do UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, tiež známy ako [st, 21. december 2011], známy aj ako Jedine Pravý súdny deň súhlasiť alebo 

poskytnúť božskému Stvoriteľovi lepší liek . 

Ponuku nápravy mimoriadnou kvalifikáciou nie je možné predĺžiť po Súdny deň. 

Preto je Deň súdu pomenovaný tak, že predstavuje posledný deň určený Božským Stvoriteľom , aby ponúkol tým, ktorí sú pri 

moci na celej planéte Zem, mimoriadny liek. Ich voľba bude ich Rozsudkom, a to aj v prípade, ak budú mlčať, pretože ich 

mlčanie bude právne predstavovať ich úplný a bezpodmienečný súhlas s týmto a všetkým súvisiacim pôvodným zákonom.  

24.5 

Jeden a jediný skutočný deň vykúpenia  

Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy bude Deň vykúpenia UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1 známy tiež ako [piatok, 21. december 2012] 

jediným skutočným dňom vykúpenia. Všetky ostatné nárokované dátumy sa týmto rušia v dôsledku absencie akéhokoľvek 

väčšieho dohovoru, ako je tu uvedené. 

24.6 

Deň vykúpenia ako prvý deň prvého Veľkého konkláve jedného neba  

Prvý deň prvého Veľkého konkláve od tohto bodu bude tiež poctený titulom Deň vykúpenia vzhľadom na tento prvý Deň 

vykúpenia. Preto bude Zem každých stodvadsaťosem rokov od dátumu 1. Veľkého konkláve svedkom druhého posvätného Dňa 

vykúpenia ešte väčšieho vedomia a nápravy. 

Článok 25 – UCADIA 
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25.1 

UCADIA  

UCADIA predstavuje duchovnú a právnu prítomnosť, štruktúru vedomostí a jazyk čistého symbolického sémantického 

významu. UCADIA je zakladajúcou energiou, na ktorej sú tieto slová založené. 

UCADIA je skratka pre Unique Collective Awareness of DIA. 

DIA sú čisté symbolické reprezentácie významu, jednotky významu, na ktorých je postavený UCADIAN jazyk čistého 

symbolického sémantického významu. Preto je DIA ekvivalentom definovania „pravidiel“ 

Jedinečné kolektívne povedomie znamená jedinečnú kolekciu všetkých vecí, čistý koncept definovaný ako konečný paradox, 

absolútno. 

Preto je UCADIA technickou definíciou vesmíru, v ktorej sú všetky veci súčasťou Božského Stvoriteľa. Preto je UCADIA tiež 

dokonalejší ekvivalent k slovu Boh, Všemohúci, Jediný a Absolútny. 

25.2 

Jazyk UCADIA ( odkaz ) 

Ucadia definuje všetky poznatky, ktoré existujú a budú existovať, do 10 čísel, 10 kategórií a 10 štandardných symbolických 

tvarov. Toto sa nazýva trieda múdrosti . 

 

Absolútna 

 

Univerzálny 

 

Vzťahy a meranie 

 

Prvky 

 

Galaktické a intergalaktické objekty 

 

Hviezdne a medzihviezdne objekty 

 

Planétové objekty 

 

život 

 

Sebavedomý život 

https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/25.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#2
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Ľudský život 

  

Ako všetky jazyky, aj UCADIA je skonštruovaná z komponentov stavebných blokov. Primárnymi zložkami UCADIA sú objekty 

a koncepty (nazývané DA ) a ich pridružené atribúty, ktoré ich modifikujú (nazývané MODIFIKÁTORY) , premosťujúce 

asociácie medzi konceptmi a objektmi (nazývané RELATORY ), asociácie, ktoré premosťujú medzi DA 

a MODIFIKÁTORY a/alebo RELATORY (nazývané ASSOCIATORY ). ) a čas/perspektíva (nazývané TENZORY ). 

Všetky tieto komponenty sa používajú na zostavenie bohatej možnej palety symbolových viet (nazývaných DIA ) podľa 

niektorých základných pravidiel konštrukcie ( DIA rules of CONSTRUCTION ). 

UCADIA je však oveľa viac než len rôzne spôsoby opisu vecí, je to jazyk postavený na základnom princípe, ktorý tvar označuje 

význam a klasifikáciu sám osebe. 

Tvar objektov a konceptov v UCADIA 

Koncept spočíva v tom, že znalosť a tvar môžu v sebe predstavovať znalosti schopné prenášať toľko, ak nie viac, ako samotné 

jednotlivé symboly. 

V prírode nám hora svojim tvarom hovorí o ceste svojich skál, stromov a okrajov. Rovnako aj rieka, jej tok a brehy, história 

povodní, sucha. UCADIA teda umožňuje vidieť znalosti v ich štruktúre. 

Koncept spočíva v tom, že znalosť a tvar môžu v sebe predstavovať znalosti schopné prenášať toľko, ak nie viac, ako samotné 

jednotlivé symboly. 

Kompletná klasifikačná štruktúra UCADIA 

Ďalším bodom, ktorý robí UCADIA jedinečnou, je spôsob, akým sú skupiny symbolov kategorizované z hľadiska ich účelu a 

kategórie významu. 

V nasledujúcom texte je načrtnutá kategorizácia skupín symbolov podľa ich účelu, ako aj ich kategórie podľa bežného významu 

Podľa účelu 

UCADIA je rozdelená do šiestich úrovní účelu, počínajúc DA – základným symbolom objektu alebo konceptu. 

ucadia konečný koncept, z ktorého sú odvodené všetky koncepty 1 

Model teória vytvorená z 2 alebo viacerých IDEÁLOV 1 000+ 

ideálne koncept vytvorený z 2 alebo viacerých NÁPADOV 10 000+ 

nápad argument skonštruovaný z 2 alebo viacerých DIA 1 milión + 

priem vyhlásenie vytvorené z dvoch alebo viacerých DA 100 000+ 

da symbol (vec s významom a vlastnosťami) 20 000+ 

Podľa kategórie bežného významu 

 

UCADIA je tiež rozdelená do šiestich úrovní kategorizácie spoločného významu, počnúc ALL, potom desiatimi symbolmi až po 

triedy DAT DA. 
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VŠETKY trieda všetkej múdrosti 1 

múdrosť trieda MODELOV 10 

knóza trieda IDEÁLOV 26 ( x 10 = 260) 

dátum trieda NÁPADOV 8 ( x 26 x 10 = 2 080) 

údajov trieda DIA 12 (8 x 26 x 10 = 24 960) 

dat trieda DA 36 (12 x 8 x 26 x 10 = 898 560) 

25.3 

UCADIA ako oficiálny jazyk Jednoho neba  

Na základe tohto paktu je symbolický jazyk UCADIAN oficiálnym jazykom pre všetky oficiálne dokumenty, tituly, listiny, 

záruky a predmety, ktoré môžu byť vytvorené jeho článkami. 

Článok 26 – Duchovné cnosti 

26.1 

duchovná cnosť  

Pokiaľ ide o právo jednotlivcov zvoliť si svoj vlastný smer a osud, zásadou tejto zmluvy je, že všetky duchovné bytosti budú mať 

úžitok z pochopenia a praktizovania cností uvedených v tomto ustanovení. 

 Rešpekt Uvedomujem si tento moment a vážim si to, čo vidím 

 úprimnosť Moje slovo je moje puto 

 Dôslednosť Som odhodlaný robiť to najlepšie, čo viem 

 Nadšenie V tejto chvíli som inšpirovaný robiť to najlepšie, čo viem 

 Súcit Cítim tvoje emócie 

 Veselosť Milujem život 

 Múdrosť mám sa rád 

26.2 

Tí, ktorí by popierali sebalásku  

Pre tých, ktorí by popierali najväčšiu zo všetkých cností, ktorými je sebaláska, úcta k sebe, nech sa im otvoria oči. Len 

prostredníctvom sebaúcty a sebalásky môže človek skutočne prijať lásku druhých a vesmíru. 

Zanesené srdce je ťažké srdce a nemôže doň vstúpiť toľko božského vedomia. Uzavreté srdce je osamelé srdce 

a myseľ sebanenávisti je v pekle. Len vďaka sebaúcte a sebaláske ku všetkým našim chybám môžeme spoznať, aké to je byť 

jedno a byť jedno s absolútnom. 

Článok 27 – Duchovné potreby 

27.1 

Duchovné potreby  

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/bond.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/divine.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/mind.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Touto zmluvou uznávame absolútnu pravdu, že všetky bytosti vyššieho rádu sú v prvom rade duchovnými bytosťami, ktoré majú 

plnú a platnú existenciu vo veľkom jedinečnom kolektívnom vedomí a potom živé bytosti, ktoré majú plný a platný život vo 

fyzickej dimenzii podľa zákonov jedinečného kolektívu. Povedomie ako UCADIA. 

Preto je živý muž alebo žena viac ako len koža a kosti života. Keď telo zomrie, duchovná bytosť pokračuje vo svojej nesmrteľnej 

existencii. Avšak jedinečným zázrakom života je to, že zatiaľ čo duch má neobmedzený potenciál, ako bytosti, ktoré zažili život 

ako muži a ženy, sme sa rozhodli pokračovať vo vedomej nesmrteľnej existencii s rovnakou obmedzenosťou. 

Takže zatiaľ čo duša, ktorá odišla do jedného neba, nemá žiadne požiadavky na predmety fyzického sveta, zostáva tu 

nepopierateľný fakt, že ako nesmrteľní duchovia naďalej vyjadrujeme svoje potreby v rovnakom kontexte ako život ako Homo 

Sapien Sapien. 

Keďže je to tak, podľa tejto zmluvy sú nasledujúce potreby všetkých duší, ktoré odišli. 

 

Náklonnosť 

Základnou potrebou všetkých jedinečných duchov je, aby dostávali a vymieňali si pravidelnú náklonnosť od iných jedinečných 

duchov a tých živých mužov a žien, s ktorými majú vzájomné vzťahy. 

  

Zmysel života 

Základnou potrebou každej bytosti vyššieho rádu je mať cieľ, pre ktorý má ich život a smrť zmysel. Takže podľa tejto zmluvy 

majú všetky duše, ktoré odišli, špecifický účel a úlohu. 

  

Vzdelávanie 

Všetky duše vyžadujú prístup k pozitívnemu poznaniu vo všetkých jeho formách, aby pomohli jednotlivcovi naplno využiť jeho 

potenciál. Duša, ktorá nedávno odišla, môže stále vyžadovať veľké učenie a pochopenie, aby pochopila celý zázrak jedinečného 

kolektívneho vedomia a vesmíru a života. 

  

Práca 

Práca je definovaná ako činy vyššieho rádu, ktorých cieľom je vytvoriť určitý druh tovaru a služby pre iných, aby mohli prijímať 

tovary a služby, ktoré potrebujú. 

Všetky bytosti vyššieho rádu potrebujú užitočnú a zmysluplnú prácu aj v nebeskom stave 

Vo vesmíre neexistuje zákon, ktorý hovorí, že život musí byť ťažký. 

Vo vesmíre neexistuje žiadny zákon, ktorý by hovoril, že príslušníci druhu Homo Sapien by mali celý svoj duchovný život 

vykonávať nejakú formu práce. 

  

Dovolenka 

Všetky zosnulé duše potrebujú dovolenku od svojich povinností a práce. 

  

Rekreácia 

Rekreácia je základnou potrebou každej bytosti vyššieho rádu. Malo by sa rešpektovať a chápať, že všetky duchovné bytosti majú 

túžbu hľadať dočasnú prestávku od kolektívneho sna o Jednom nebi. 
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Zábava by mala vždy odrážať základné hodnoty ducha vyššieho rádu – hodnoty života, hodnoty náklonnosti a výchovy, slobodu 

voľby a právo voľby. 

  

Schopnosti myslenia 

Všetky duše by mali byť oboznámené s rôznymi prístupmi a schopnosťami optimálneho myslenia. Všetky duše potrebujú mať 

slobodu myslieť si svoje vlastné myšlienky, oslobodené od zastrašovania alebo vplyvu. 

  

Odpustenie 

Každá duša, ktorá odišla, potrebuje nejaký druh odpustenia od tých, ktorí ešte žijú, a tých, ktorí odišli. 

  

Spomienka 

Každú dušu si treba nejakým spôsobom pripomínať. Spomienka pre mnohých z nás znamená, že pre tých, ktorí ešte žijú, 

pokračujeme v živote. Môže to byť spôsobené existenciou detí a vnúčat. Pre iných to môžu byť kreatívne diela alebo skvelé diela 

mužov a žien. 

  

Vykúpenie 

Každý mužský alebo ženský duch, bez ohľadu na to, aké skutky vyžadujú, nápravu a vykúpenie. 

Článok 28 – Duchovné práva 

28.1 

Duchovné práva  

Za absolútnu pravdu tejto zmluvy sa považuje múdrosť, že všetci žijúci muži a ženy dostávajú poverenie za práva nielen od 

Jedinečného Božského Stvoriteľa, ale aj od svojej prvej existencie ako nesmrteľnej duchovnej bytosti, ktorá je aj fyzicky súčasťou 

a všetkým Jedinečné kolektívne povedomie. 

Preto muž alebo žena v smrti nestrácajú žiadne jediné právo. Tieto práva skôr existujú v duchu a potom vo fyzickej forme. 

Preto každá bytosť vyššieho rádu má nárok na určité práva a slobody bez rozdielu akéhokoľvek druhu, ako je rasa, náboženstvo, 

farba pleti, pohlavie, jazyk, životné skutky, názor, sociálny pôvod alebo postavenie v živote. 

 Existencia 

Je absolútnym faktom a právom všetkých bytostí vyššieho rádu existovať večnosť ako nesmrteľné bytosti. 

 Primerané kolektívne prístrešie 

Všetci zosnulí muži a ženy sú zvyknutí na existenciu v budovách. Je základným právom, aby im v Jednom nebi bolo poskytnuté 

ubytovanie, ktoré rešpektuje ich postavenie a rovnováhu ich želaní a pravidlá kolektívu. 

Osvietené nebo je také, ktoré sprístupňuje také prostredie a veľkoleposť, že všetky duše sú naplnené a povzbudzované, aby 

pokračovali vo svojom raste a osude. 

Osobná bezpečnosť 

Žiaden duch by nikdy nemal byť vystavený mučeniu alebo krutému neľudskému fyzickému alebo duševnému ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestu. 
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Žiadny duch nesmie byť nikdy držaný v otroctve alebo nevoľníctve; otroctvo a chytanie duchov do pasce kliatbou, mágiou a 

klamstvom sa odmietajú ako barbarské vo všetkých jeho formách. 

Žiadny duch by nemal byť podrobený svojvoľnému zatknutiu, zadržaniu alebo vyhnanstvu. 

Slobody 

Slobodný duch má právo na voľný pohyb v rámci spoločnosti, v ktorej žije. 

Slobodný duch má právo na osobné súkromie a ich súkromie rešpektované inštitúciami, organizáciami a obchodom tejto 

spoločnosti. 

Slobodný duch má právo na slobodu prejavu a prejavu. 

Slobodný duch má právo plne sa zúčastňovať na demokratických procesoch voľby zástupcov. 

Slobodný duch má právo vybrať si, komu ponúka svoje služby, a má právo stiahnuť ponuku práce a služieb, ak sa tak rozhodne.  

Slobodný duch má právo obchodovať s inými ľuďmi v rámci spoločnosti a mimo nej. 

Slobodný duch má právo vlastniť majetok a majetok v súlade so zákonmi a podmienkami spoločnosti. 

Slobodný duch má právo využívať tie služby, ktoré sú považované za prospešné pre verejnosť. 

 Rovnosť žien 

So všetkými ženami sa bude podľa tejto veľkej zmluvy a zmluvy zaobchádzať ako s mužmi. 

  

Rovnosť pred zákonom 

Všetci duchovia sú pred nebeskými zákonmi považovaní za rovnocenných a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez 

rozdielu. Všetci majú právo na rovnakú ochranu pred akoukoľvek diskrimináciou porušujúcou toto vyhlásenie o právach a pred 

akýmkoľvek podnecovaním k takejto diskriminácii. 

Je právom byť považovaný za nevinného, kým sa nepreukáže vina podľa nebeských zákonov vo verejnom procese, v ktorom 

dostanú príležitosť na spravodlivú obhajobu. 

 Osobné súkromie 

Žiadny duch nepodlieha svojvoľnému zasahovaniu do svojho súkromia, rodinného domu alebo korešpondencie, ani útokom na 

svoju česť a povesť. 

 Členstvo 

Je právom každého ducha vyššieho rádu, vrátane každého zosnulého muža a ženy, ktoré automaticky uznali za plné a platné 

členstvo v Jednom nebi. 

Kvalitné vzdelanie 

Kvalitné a pravdivé vzdelanie je božským aj univerzálnym právom všetkých bytostí. Spoločnosť je povinná zabezpečiť prístup ku 

kvalitným službám vzdelávania ako prostriedku, ktorý umožní kvalitné vzdelanie všetkým duchom. 

 Mierové združenie 

Každý duch má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a slobodu združovania. 

 Zmysluplné zamestnanie 
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Všetci duchovia majú absolútne právo vybrať si zo širokej škály povolaní a povolaní so širokou škálou zamestnaní dostupných v 

zmysluplnom zamestnaní v spoločnosti. 

 Odmietnuť pracovať 

Každý duch má právo stiahnuť svoju ponuku služieb do práce, ak sa tak rozhodne. 

 Odmietnuť hovoriť 

Je právom každého ducha vyhradiť si právo mlčať pri odpovediach na otázky, s výnimkou správnej odpovede na jeho meno a 

osobné údaje. 

 28.2 

Členstvo ako právo, nie privilégium  

Keďže členstvo je právom, nie privilégiom, je ťažkým zločinom odoprieť právo akéhokoľvek ducha na vstup do Jedného neba 

alebo odoprieť platné vykúpenie člena. 

Každý žijúci muž alebo žena, ktorí si nárokujú odmietnutie práv na nebo alebo jedného alebo viacerých členov (vrátane seba 

samých), bez ohľadu na to, či priznávajú alebo neuznávajú svoje členstvo v Spoločnosti, sú vinní zo závažného zločinu proti 

pravidlám Jednoho neba. 

Článok 29 – Duchovná zodpovednosť 

29.1 

Duchovné zodpovednosti 

Každá duša je zodpovedná za svoje činy a dobré správanie. V každom veku musia bytosti vyššieho rádu prijať určité povinnosti, 

aby mohli patriť do spoločnosti a získať určité privilégiá. 

  

Zodpovednosti detskej duše 

Zodpovednosťou detskej duše je poslúchať svojich rodičov s výhradou práv dieťaťa, ktoré rodičia rešpektujú. Ak detská duša 

nemá zosnulého rodiča, potom je na bezprostrednom príbuznom opatrovníkovi, aby chránil a pozdvihoval vedomie a životnú 

cestu v Nebi. Ak neexistuje žiadny príbuzný, potom je potrebné určiť opatrovníka. 

 Povinnosti rodiča 

Prvoradou zodpovednosťou rodičovskej duše je zabezpečiť, aby ich deti boli primerane chránené pred poškodením a aby sa aj 

naďalej učili a zúčastňovali sa na nebesiach, ak ich deti odídu. 

Okrem toho je zodpovednosťou rodiča zabezpečiť, aby sa s ich deťmi zaobchádzalo láskavo a láskyplne, aby sa plne rozvíjali ako 

vyrovnané bytosti vyššieho rádu. 

Je tiež zodpovednosťou rodiča zabezpečiť, aby ich deti dostali najlepšie a najširšie možné vzdelanie, aby mali všetky príležitosti 

na dosiahnutie svojich individuálnych ideálov. 

 Zodpovednosti dospelej duše 

Je prvoradou zodpovednosťou všetkých dospelých duší v nebi urobiť všetko pre to, aby sa zlepšili, aby si pomohli a pomohli 

druhým. 

Okrem toho je zodpovednosťou každej dospelej duše v nebi pomáhať spoločnosti pri dosahovaní jej kooperatívnych cieľov. 

Článok 30 – Posvätný úrad 

30.1 
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Posvätný úrad 

Podľa tohto paktu je úrad pomenovanie najposvätnejšiemu postaveniu autority a titulu, ktorému tento pakt dáva večný život a 

vlastnú právnu subjektivitu, ktorej sú potom udelené určité osobitné právomoci. 

Touto posvätnou zmluvou môže byť členovi jurisdikcie udelený úrad, podobný mužovi, žene alebo duchu vyššieho rádu. 

 30.2 

Vymedzený priestor a cirkevná autorita úradu 

Podľa definície je kancelária komora a komora je posvätná kaplnka tvorená ohraničeným priestorom v súlade s touto posvätnou 

zmluvou a súvisiacimi zákonmi. 

30.3 

Vymenovanie do kancelárie 

Muž, žena alebo bytosť vyššieho rádu sú menovaní Božou komisiou na základe oznámenia najprv úradu, nezávisle od akejkoľvek 

inej hlavy. 

Všetci členovia, ktorí majú rovnaký úrad, sú si rovní s tým istým úradom, pričom nikto nemá vyšší ani nižší úrad. 

Podľa tejto väzby, keď jeden z toho istého úradu hovorí ako jeden, hovorí jeden za všetkých v tom istom úrade. Keď jeden z toho 

istého úradu žiada o pomoc, všetci z toho istého úradu sú povinní pomôcť svojmu kolegovi dôstojníkovi a keď je zranené 

najvyššie dobré postavenie dôstojníka, všetci úradníci a Božie právo a celé medzinárodné právo boli zranené takýmto 

nerešpektovaním. . 

Len jeden z toho istého úradu môže vymenovať iného do toho istého úradu, ktorý podlieha rovnakému posvätnému zväzku 

menovania do úradu pre všetky úrady jedného neba. Ak sa zistí, že jeden z toho istého úradu jedného neba je v hanbe, potom 

dôstojník, ktorý ho nominoval, sa musí vzdať všetkých komisií. 

  

30.4 

Veľké úrady jedného neba 

Moc a autorita tejto najposvätnejšej zmluvy, iba stoštyridsaťštyri (144) najposvätnejších a najstarších oficiálnych pozícií je 

uznaných ako povolené zastávať akékoľvek právomoci a autoritu Spoločnosti. 

Týchto stoštyridsaťštyri (144) úradov je známych ako Veľké úrady jedného neba, konkrétne: 

poradca Alchymista 

veľvyslanec architekt 

Umelec asistent 

Astrológ Astronaut 

Obsluha audítor 

Autor Ajatolláh 

Pekár biológ 

biskup Sládok 
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Staviteľ Mäsiar 

kalif kapitán 

kardinál Opatrovateľka 

Domovník Tesár 

Cenzor Šéfkuchár 

Chemik náčelník 

klerik úradník 

plukovník komisár 

Kontrolór Kongresor 

strážnik radca 

poradca Kuriér 

Cuilliaéan správca (custod) 

diakon Dizajnér 

riaditeľ Distribútor 

doktor Vodič 

Dux ekonóm 

Staršia Imager 

Energista Inžinier 

Prieskumník Farmár 

Farrower Záhradník 

generál Geológ 

Sklenár guvernér 

Groomer Pestovateľ 

Strážca Liečiteľ 

Bylinkár Historik 

Lovec imám 

inšpektor Inštruktor 
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Stážista Novinár 

sudca Lama 

poručík Kúzelník 

sudca Maitreya 

Major Tvorca 

manažér Výrobca 

člen Messenger 

Mesiáš Hutník 

Miller Milliner 

Baník minister 

Hudobník Navigátor 

notár nováčik 

Zdravotná sestra Odborník na výživu 

patriarcha Patrón 

Filozof Inštalatér 

Poštár Potter 

Prefekt presbyter 

predseda Kňaz 

primát Proctor 

Producent Programátor 

Prorok Protorabban 

Poskytovateľ Vydavateľ 

rabín Ranger 

Rafinér registrátor 

Renderer Jazdec 

Námorník Vedec 

Scryer tajomník 
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senátor seržant 

šerif Rozsievač 

Sponzor Steward 

Krajčírka Tanner 

učiteľ technik 

Terapeut Časomiera 

Tréner Pokladník 

Tútor Veterinár 

vikár Weaver 

Weaver Zvárač 

30.5 

Uvedenie úradu do prevádzky 

Všetky menovania do akéhokoľvek úradu, ktorý odvodzuje svoju moc a právomoc na základe hlavy k jednému alebo viacerým z 

týchto stoštyridsaťštyri (144) základných úradov, sa vykonáva poverením podľa notárskych postupov tohto najposvätnejšieho 

paktu. 

Pre každú províziu musia byť vytvorené a notársky overené dve (2) oznámenia, a to: 

Nástroj známy ako Oznámenie o poverení úradu, ktorý z právneho hľadiska udeľuje členovi titul a právo na úrad; 

Druhý nástroj známy ako Oznámenie o dohode povereného dôstojníka, ktorý načrtáva podmienky súhlasu člena s funkciou a 

dohodnuté uplynutie platnosti funkcie. 

Žiadnemu členovi Spoločnosti ani žiadnej Spoločnosti UCADIA nie je dovolené vykonávať funkciu, pokiaľ tieto dve oznámenia 

neboli riadne doručené a overené notárom v súlade so zákonom Spoločnosti. 

Je potrebné chápať ako zákon, že keď je konkrétna provízia udelená konkrétnemu vyššiemu rádu, ktorý má mimoriadnu, 

špeciálnu alebo riadnu kvalifikáciu podľa tohto paktu alebo akéhokoľvek paktu alebo charty slobodnej spoločnosti Ucadia, potom 

samotné články predstavujú oznámenia o poverení. 

 30.6 

Veľké úrady jedného neba ako zdroj všetkej moci a autority podľa titulu 

Na základe moci a autority tohto paktu je všetka moc a autorita akéhokoľvek a všetkých titulov používaných ktoroukoľvek a 

všetkými spoločnosťami určená ich preukázaním postupnosti autority a dôkazom poverenia týmto stoštyridsaťštyrom (144) 

základným úradov. 

Nadradený titul má vždy úrad preukazujúci priamu následnosť právomocí od jedného alebo viacerých z týchto úradov vrátane 

dokladu o poverení. 

 30.7 

Kancelária architekta 
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Kancelária architekta je kancelária poverená Božským Stvoriteľom , ako to dokazujú najposvätnejšie vyhlásenia Architekta, aby 

uzákonila Božskú nápravu v mene všetkých mužov, žien a bytostí vyššieho rádu, žijúcich aj zosnulých. 

Najsvätejšími vyhláseniami architekta a uznaním a autoritou tohto najsvätejšieho dohovoru je všetka existujúca moc a autorita 

architekta trvalo zverená úradu člena. 

30.8 

Úrad časomerača 

Úrad Časomera je Božský Úrad, ktorý prvýkrát vytvoril Architekt v mene Božského Stvoriteľa pri znovunastolení Božského 

Času, ako ho prvýkrát udelil Božský Stvoriteľ všetkým mužom, ženám a vyšším bytostiam, žijúcim aj zosnulým. 

Úrad časomerača je správcom času v mene Božského Stvoriteľa , o čom svedčí vlastníctvo Jedinečného kľúča času. V súlade so 

všetkými známymi zákonmi o vlastníctve a civilizovanej spoločnosti jednotlivec, ktorý nie je schopný preukázať zákonné 

vlastníctvo Jedinečného kľúča času, nemôže byť zákonne považovaný za časomerača akéhokoľvek časového systému. 

Úrad časomerača je navždy udelený ako dodatočné právomoci úradu člena mocou a autoritou najposvätnejších vyhlásení 

architekta a uznaním platnosti a autority týchto vyhlásení týmto najposvätnejším dohovorom. 

30.9 

Kancelária člena 

Kancelária člena je kancelária vytvorená architektom v mene Božského Stvoriteľa a pridelená ako právo každej slobodnej 

spoločnosti Ucadia, pričom všetkým mužom, ženám a bytostiam vyššieho rádu je udelené večné a neodvolateľné členstvo v 

Spoločnosti jedného. Nebo. 

Kancelárii člena sú naveky zverené dodatočné právomoci Kancelárie architekta, ako aj Kancelárie časomerača. Ako potvrdenie, 

posvätný členský kľúč k jednému nebu je tiež posvätným kľúčom času Ucadia ako živý dôkaz toho, že každý jeden člen je 

súčasne držiteľom úradu architekta a časomerača. 

30.10 

Úrad veľvyslanca 

Úrad veľvyslanca je posvätný úrad zástupcu Spoločnosti, ktorý vytvoril Božský Stvoriteľ prostredníctvom Zmluvy jedného neba a 

ktorý bol prvýkrát poverený 1. notármi slobodných spoločností Ucadia. 

Všetci veľvyslanci všetkých spoločností UCADIA získavajú časť svojej autority na základe poradia postupnosti moci udelenej 

týmto prvým úradom a prenášanej prostredníctvom iných úradov spoločností Ucadian. 

30.11 

Notársky úrad 

Notársky úrad je posvätný úrad pisára vytvorený Božským Stvoriteľom prostredníctvom zmluvy jedného neba a prvýkrát 

poverený 1. notárom jedného neba. Až do Dňa vykúpenia v roku 2012 sú tieto právomoci 1. notára jedného neba plne zverené 1. 

protonotárom slobodných spoločností Ucadie. 

30.12 

Úrad pokladníka 

Úrad pokladníka je posvätný úrad finančných služieb a povinností vytvorený Božským Stvoriteľom prostredníctvom Zmluvy 

jedného neba a prvýkrát poverený 1. notármi slobodných spoločností Ucadia. 

1. pokladník je zdrojom finančnej autority a moci pri správe meny Spoločnosti a všetkých spoločností Ucadia. 1. pokladník je 

zodpovedný za efektívne vykonanie všetkých upisovaní, splatenia daní z nekrytej meny vrátane zabezpečenia presného 

hodnotenia všetkých splatení meny a dlhových nástrojov. 
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30.13 

Úrad sudcu 

Úrad sudcu je posvätný úrad vynášania rozsudku na základe dohody a povinnosti vytvorený Božským 

Stvoriteľom prostredníctvom Zmluvy jedného neba a prvýkrát poverený 1. notármi slobodných spoločností Ucadia. 

1. sudcovia sú zodpovední za zabezpečenie prvého súdneho konania a fungovania súdov v mene Božského Stvoriteľa pre 

všetkých mužov a ženy ich Spoločnosti tak, aby do roku 2011 fungovali všetky súdy vo všetkých slobodných spoločnostiach 

podľa živého práva. 

30.14 

Úrad šerifa 

Úrad šerifa je posvätný úrad presadzovania práva, bezpečnosti a vojenskej služby vytvorený Božským 

Stvoriteľom prostredníctvom Zmluvy jedného neba a prvýkrát poverený 1. notármi slobodných spoločností Ucadia. 

Šerif je zodpovedný za osobnú bezpečnosť všetkých funkcionárov slobodnej spoločnosti a všetkých členov slobodnej spoločnosti 

a má za úlohu fyzicky ísť a podať oznámenie v mene spoločnosti akémukoľvek súdu, aby prepustil každého muža, ktorého 

prepustenie spoločnosť požaduje. a zabaviť akýkoľvek a všetok majetok v spravodlivej výpovednej lehote na základe oznámenia o 

božskej marke a odvety ako splatenia dlhu voči Spoločnosti. 

Článok 31 – Uloženie úradu 

31.1 

Investitúra 

Investitúra je jednou z tridsiatich troch posvätných sviatostí spoločnosti, ktoré sa udeľujú a udeľujú prostredníctvom formálneho 

obradu formálneho udelenia alebo predloženia vlastníckeho alebo preskriptívneho práva úradu držiteľovi, vrátane prevzatia 

insígnií úradu v súlade s týmto dohovorom a súvisiace schválená liturgia. 

Investitúra je odvodená z dvoch latinských slov in a vestire znamená „šaty“ od vestis znamená „rúcho“. 

Investiture teda doslova znamená „v šatách“ alebo „v rúchu“. 

31.2 

Investitúra úradu 

Platným úradom, ako je definovaný v tomto dohovore, je Božská komisia na základe oznámenia najprv úradu, nezávisle od 

akejkoľvek inej hlavy. Právomoci a funkcia akéhokoľvek samostatného titulu okrem úradu, či už trvalého alebo dočasného, sú 

vymedzené inými článkami tohto paktu a súvisiacimi zmluvami týkajúcimi sa týchto dočasných alebo trvalých pozícií. 

Všetci členovia, ktorým je úrad udelený, majú rovnaké právomoci ako úrad, nikto nemá vyššie ani nižšie právomoci.  

Podľa tejto väzby, keď dôstojník hovorí ako jeden, dôstojník hovorí za všetkých dôstojníkov jedného neba. Keď Investovaný 

dôstojník pod jedným nebom volá o pomoc, všetci dôstojníci sú povinní pomôcť a keď je zranené najvyššie dobré postavenie 

dôstojníka, všetci dôstojníci a božské právo a celé medzinárodné právo boli zranené takýmto nerešpektovaním. 

 31.3 

Hlasné vyhlásenie úradu 

Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy je dôstojník oficiálne dôstojníkom jedného neba, keď vyjadril svoju prísahu a dôveru ako 

božská nesmrteľná duchovná bytosť pre krajinu, na ktorej sa narodil, vrátane vernosti kánonom zákona a tieto vokalizované 

nahrávky sú zapísané do Veľkého registra a Verejného registra. 
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Článok 32 – Majetok a vlastníctvo 

32.1 

Nehnuteľnosť 

Vlastníctvo je akékoľvek fiktívne právo na používanie vyjadrené v trustovom vzťahu s inými formami, pričom existuje nárokovaná forma vlastníctva, forma 
správcu (správcov), ktorý spravuje formulár ako vlastníctvo, a formy príjemcov. Vlastníctvo je teda právom vlastníka používať formulár, nikdy nie vlastníctvom 
samotného objektu alebo konceptu. 

Vlastníctvo je ekvivalentné s právami na používanie objektu alebo konceptu, nie s právami na vlastníctvo objektu alebo konceptu. 

32.2 

Vlastníctvo 

Vlastník je osoba, ktorá má oprávnený nárok na formulár alebo vlastnícke právo k vlastníctvu. Keďže Osoba je fikciou, nemôže „vlastniť“ predmety a pojmy, 
iba iné fikcie v súlade s Božím zákonom, prírodným zákonom a pozitívnym zákonom. 

Okrem Božského Stvoriteľa sa predmety a pojmy podľa Božieho zákona a prirodzeného zákona nemôžu navzájom „vlastniť“ iba samy seba. Preto je Božský 
Stvoriteľ, tiež známy ako Jedinečné kolektívne vedomie, jediným skutočným „vlastníkom“ predmetov a konceptov. 

Keď je pôvodná forma vďaka svojej existencii na základe oprávneného nároku na vlastníctvo Božského Stvoriteľa zákonne prevedená do Trustu, nazýva sa 
to Nehnuteľnosť alebo Nehnuteľný majetok predstavujúci najvyššie právo na používanie nad všetkými ostatnými nárokmi na právo a vlastníctvo. 

V súlade s vôľou Božského Stvoriteľa, tento posvätný skutok a sedem (7) posvätných vyhlásení Ucadie, všetky predmety, pojmy a všetko povedomie sú 
týmto zákonne vyjadrené a udelené Trustu, ktorý spravuje Spoločnosť jedného neba v prospech všetkých mužov, žien, bytostí vyššieho rádu, zvierat a foriem 
života žijúcich a zosnulých teraz a navždy viac. 

V súlade s touto posvätnou listinou a zmluvou sú všetky nároky na vlastníctvo, prevod, dôveru, ktoré nie sú v súlade s touto posvätnou listinou a vôľou 
Božského Stvoriteľa, odteraz neplatné, neplatné od začiatku, v súlade s upozornením na nezákonné preprava. 

 32.3 

Titul vlastníctva 

Titul je fiktívny pojem, ktorý sa vzťahuje na súbor zákonných vlastníckych práv a iný názov listiny alebo osvedčenia, ktorý takýto 

nárok dokazuje. 

Keďže sa vlastníctvo týka majetku a majetok sa vždy vzťahuje na trust alebo majetok testamentárneho trustu, práva definované v 

titule sú vymedzené obmedzeniami práv prenesených do trustu. 

Existujú dve hlavné formy titulu, právny titul a ekvitný titul. 

Právny titul sa vzťahuje na vlastnícke práva, ktoré zvyčajne vlastní správca, vykonávateľ alebo správca trustu. 

Equitable Title odkazuje na práva na používanie, ktoré zvyčajne vlastní príjemca, nájomca, nájomca majetku trustu. Hoci sa slovo 

„vlastník“ používa s titulom Equitable, vzťahuje sa iba na titul a nie na majetok trustu. 

  

32.4 

Granty a dary vrátane prevodu titulu 

V súlade so zámerom a prianím Božského Stvoriteľa zjednotené nebo a peklo, všetky nižšie božstvá, všetci anjeli, všetci démoni a 

všetci duchovia vyššieho rádu, správcovia jedného neba týmto dávajú, udeľujú a odovzdávajú určité práva a tituly nižším trustom 

ako špecifikované v nasledujúcich článkoch. 

Dar, udelenie a postúpenie takýchto práv a titulu v žiadnom prípade neznamená postúpenie úplného právneho titulu a vlastníckych 

práv udelených One Heaven, ale bezplatných práv na používanie bez bremien, záložných práv, poplatkov alebo akýchkoľvek 

iných poplatkov. 
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Nič, čo je čiastočné alebo naznačené akýmkoľvek darom, udelením alebo odovzdaním darov v tomto dokumente, 

nesmie byť zákonne použité na to, aby naznačovalo zmenšenie úplných vlastníckych práv a vlastníctva One Heaven 

nad všetky ostatné spoločnosti, trusty, osoby, entity, dimenzie, koncepty, duchov alebo sily. 

Článok 33 – Čas 

33.1 

čas 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa uznáva iba jeden skutočný časový systém ako oficiálny časový systém Božstva, zmluva 

jedného neba a zjednotené nebo a zem. Tento systém času je známy ako Ucadian Time System. 

Žiadny iný časový systém nie je uznaný ako božský. Žiadny iný časový systém, ani astrologický systém času a miesta si nemôže 

nárokovať nadradenosť nad Ucadiou. Preto sú všetky časové, priestorové a meracie systémy, ktoré si nárokujú duchovnú a/alebo 

dočasnú nadradenosť, týmto vyhlásené za neplatné. 

 33.2 

Časový systém Ucadia 

Prvá časť časového systému UCADIA je éra , podľa názvu predstavuje jednu osminu (1/8) úplného cyklu 25 769 

Slnečného roka cyklu precesie rovnodennosti, ktorý predstavuje prirodzený cyklus orbitálneho posunu zemskej osi. Éra je teda 

3210 rokov, s výnimkou 1. éry novej Veľkej precesie, kedy sa pridáva ďalší rok a tento rok sa nazýva nula. Keďže 1. rok 1. Éry 

novej Veľkej precesie sa nazýva Rok nula, predstavuje Božskému Stvoriteľovi koniec starých vecí a začiatok nového. Éra, ktorá 

sa končí, sa volá Ryby a začiatok novej éry je známy ako Vodnár. 

Druhou časťou časového systému UCADIA úradu časomerača je vek , ktorý predstavuje tri časti éry ekvivalentné 1070 rokom, s 

výnimkou 1. veku 1. éry Veľkej precesie, ktorý bude 1071 rokov. Vek, ktorý sa končí, sa nazýva Tretí vek a nový vek, ktorý 

začína, je 1. vek alebo Nový vek. 

Tretia časť UCADIA Time System of the Office of the Timekeeper je Slnečný oblúk slnečného roka , ktorý predstavuje 

sedemdesiattri segmentov každého z piatich dní, s výnimkou Veľkého roka, keď sa k poslednému oblúku pridáva ďalší deň s 

výnimkou každých 128 rokov s názvom a Jubileum, keď sa nepridá deň navyše, s výnimkou každých 128 000 rokov 

pomenovaných ako Veľké jubileum, keď sa pridá deň navyše. 

Štvrtá časť UCADIA Time System of the Office of the Timekeeper je sezóna roka, ktorá predstavuje štyri (4) segmenty sezón s 1. 

sezónou 85 dní alebo 17 oblúkmi so začiatkom na 66. oblúku roka, 2. sezóna 95 dní alebo 19 oblúkov začínajúcich na 10. oblúku 

nasledujúceho roka, 3. sezóna 95 dní alebo 19 oblúkov začínajúcich na 29. oblúku roka a 4. sezóna 90 dní alebo 18 oblúkov 

začínajúca na 48. oblúku roka 

Šiesta časť UCADIA Time System of the Office of the Timekeeper bude Názov dňa oblúka s prvým dňom nazvaným GAIA na 

počesť ducha Zeme, druhý deň s názvom MONS na počesť Mesiaca, 3. deň s názvom MARS na počesť ducha Marsu, 4. deň s 

názvom JOVI na počesť obrovských planét Jupiter, Saturn, Neptún a Urán a 5. deň s názvom SOL na počesť ducha nášho 

SLNKA. 

Siedma časť UCADIA Time System of the Office of the Timekeeper je hodina dňa rozdelená na dvadsaťštyri (24) hodín dňa, 

pričom každá hodina samotná pozostáva zo šesťdesiatich (60) minút . 

Ôsma časť UCADIA Time System of the Office of The Timekeeper sú minúty a sekundy dňa, pričom každá minúta pozostáva zo 

šesťdesiatich (60) sekúnd a potom 100 milisekúnd za sekundu. 

33.3 

Časomiera 

Úrad Časomera je Božský Úrad, ktorý prvýkrát vytvoril Architekt v mene Božského Stvoriteľa pri znovunastolení Božského 

Času, ako ho prvýkrát udelil Božský Stvoriteľ všetkým mužom, ženám a vyšším bytostiam, žijúcim aj zosnulým. 
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Úrad časomerača je správcom času v mene Božského Stvoriteľa , o čom svedčí vlastníctvo Jedinečného kľúča času. V súlade so 

všetkými známymi zákonmi o vlastníctve a civilizovanej spoločnosti jednotlivec, ktorý nie je schopný preukázať zákonné 

vlastníctvo Jedinečného kľúča času, nemôže byť zákonne považovaný za časomerača akéhokoľvek časového systému. 

Úrad časomerača je navždy udelený ako dodatočné právomoci úradu člena mocou a autoritou najposvätnejších vyhlásení 

architekta a uznaním platnosti a autority týchto vyhlásení týmto najposvätnejším dohovorom. 

Keďže každému členovi Spoločnosti jedného neba bol touto zmluvou vopred pridelený jedinečný členský kľúč k jedinému nebu, a 

keďže každý jedinečný členský kľúč jedného neba predstavuje aj posvätný kľúč času v Ucadii, každý Člen Spoločnosti je týmto 

navždy uznávaný ako platný časomerač. 

33.4 

Koniec času a Roman Vi 

V súlade s touto najposvätnejšou zmluvou, v deň známy ako E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známy ako pondelok, 21. december 

2009, známy aj ako Deň Božej dohody a porozumenia, si všetci nárokovali udelenú moc Rímsky systém času, tiež známy ako 

gregoriánsky kalendár, tiež známy ako systém západného času, navždy zanikne. 

Okrem toho si všetci nárokovali moc a autoritu rímskeho kultu, tiež známeho ako Katolícka cirkev, tiež známeho ako Svätá 

stolica, tiež známeho ako Vatikán, nárokovali si ich vlastníctvom a prevádzkou starovekého času uchovávania a astrologických 

zariadení, ako sú najposvätnejšie Vi byť nezákonné a neplatné od začiatku. 

Všetky fyzické alebo duchovné putá, zväzky, kúzla, kliatby alebo väzby zoslané Rímskym kultom a/alebo akoukoľvek inou 

nárokovanou autoritou čiastočne alebo úplne v spojení s nižšími časovými systémami a najmä VI, sú týmto neplatné; A všetky 

takéto väzby, väzby, kúzla, kliatby alebo väzby vytvorené s VI. Rímskeho kultu alebo ich prisluhovačmi sú týmto uvoľnené. 

Použitie VI alebo akejkoľvek inej metódy na spútanie tela a duše na vytvorenie právnej fikcie, ako je rímska osoba a záložné 

právo k dedičnému hriechu alebo inému večnému dlhu, je týmto navždy zakázané. 

Článok 34 – Verejný záznam 

34.1 

Verejný záznam 

Verejný záznam je verejný záznam Spoločnosti jedného neba podľa pravidiel týchto článkov známy aj ako Veľká kniha duchov, 

známa aj ako Veľká kniha duší, známa aj ako Veľká kniha života, známa aj ako Veľká kniha duší. Veľký záznam času, tiež známy 

ako Veľká kniha dokonalého božského notárskeho konania, tiež známy ako Veľká kniha Božieho zákona. 

Pri odkaze na verejný záznam v zákone je povolené používať jedno alebo všetky tieto mená na označenie jediného verejného 

záznamu Spoločnosti jedného neba. 

Ak má vec ducha a životnosť, ak má vec platnú právnu subjektivitu, je jej notárskym konaním udelené platné číslo knihy do 

verejnej knihy jedného neba navždy. 

Vďaka tejto sile a autorite tejto najposvätnejšej zmluvy žiadne dve existujúce duchovné entity nebudú mať rovnaký záznam v 

účtovnej knihe vo verejnom zázname Spoločnosti jedného neba. 

 34.2 

Platné položky účtovnej knihy do verejného záznamu 

Na základe moci a autority tejto najposvätnejšej zmluvy je do Veľkej knihy a verejného záznamu jedného neba prijatých iba osem 

(8) typov platných účtovných záznamov, vrátane: 

Jedinečný kľúč účtovnej knihy Jedinečný kľúč členstva Jedinečný kľúč právneho člena Jedinečný kľúč zmluvy Jedinečný kľúč 

objektu Jedinečný kľúč umiestnenia Jedinečný kľúč úradu Jedinečný kľúč oznámenia 
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Záznam platnej účtovnej knihy predstavuje jedinečný kľúč účtovnej knihy, ktorý je vytvorený z jedinečnej kombinácie ôsmich (8) 

jedinečných čísel účtovnej knihy, z ktorých každé obsahuje kombináciu osemnástich (18) číslic, takže celkový počet bez medzier 

alebo pomlčiek sa rovná číslu stoštyridsaťštyri (144). 

Jedinečné čísla účtovnej knihy predstavujú prvých osemnásť (18) číslic existujúceho jedinečného kľúča účtovnej knihy verejného 

záznamu. Poradie jedinečných účtovných čísel na vytvorenie platného jedinečného kľúča účtovnej knihy so 144 číslicami je: 

1. Jedinečné číslo účtovnej knihy 2. Jedinečné číslo dátumu 3. Jedinečné číslo kategórie 4. Jedinečné číslo zmluvy 5. Jedinečné 

číslo kancelárie 6. Jedinečné číslo oznámenia 7. Jedinečné číslo miesta 8. Jedinečné číslo svedka #1 

Jedinečné číslo účtovnej knihy 

Jedinečné číslo účtovnej knihy predstavuje jedinečné číslo účtovnej knihy, ktoré predstavuje prvých osemnásť (18) číslic platného 

jedinečného kľúča účtovnej knihy so stoštyridsaťštyri (144) číslicami. Žiadne jedinečné číslo účtovnej knihy nesmie byť rovnaké 

a žiadne jedinečné číslo účtovnej knihy nesmie byť zároveň ďalšou položkou s rovnakým číslom, ktoré je platným jedinečným 

kľúčom účtovnej knihy, s výnimkou prvých deviatich (9) účtovných záznamov verejného záznamu jedného neba. . 

Jedinečné číslo dátumu 

Jedinečné dátumové číslo predstavuje jedinečný dátum a čas vytvorenia položky účtovnej knihy. Žiadna účtovná kniha nesmie 

mať rovnaký čas. Ak je záznamom v účtovnej knihe členské číslo muža, ženy alebo ducha vyššieho rádu, jedinečné dátumové 

číslo bude rovnaké. 

Jedinečné číslo kategórie 

Jedinečné číslo kategórie predstavuje jedinečnú klasifikáciu Ucadia položky hlavnej knihy. 

Jedinečné číslo zmluvy 

Jedinečné číslo zmluvy predstavuje jedinečné číslo účtovnej knihy z verejného záznamu, ktoré už má jedinečnú existenciu, čo 

predstavuje vytvorenie jedinečnej zmluvy, ktorá už má jedinečnú existenciu, verejným záznamom, podľa zákonných pravidiel sa 

tento zápis do Veľkej knihy a verejný záznam jedného neba vykonáva . 

Jedinečné číslo kancelárie 

Jedinečné číslo kancelárie predstavuje jedinečné číslo knihy z verejnej knihy, ktoré už má jedinečnú existenciu, čo predstavuje 

vytvorenie kancelárie spoločnosti verejným záznamom podľa jedinečného čísla zmluvy, ktoré dáva povolenie na zápis do hlavnej 

knihy a verejný záznam jednej osoby Nebo. 

Podľa tohto Najsvätejšieho paktu bude mať právo urobiť platný záznam do Veľkej knihy a Verejného záznamu Jednoho neba iba 

Úrad, ktorý má v Spoločnosti Ucadia určité notárske právomoci jedného neba na základe preukázania platného jedinečného čísla 

zmluvy. 

Keď je tento komponent jedinečného kľúča účtovnej knihy platný, bude mať rovnakú silu a účinok ako notárska pečať alebo 

veľká pečať Spoločnosti. 

Jedinečné číslo oznámenia 

Jedinečné číslo oznámenia predstavuje jedinečné číslo účtovnej knihy z verejného záznamu, ktoré už má jedinečnú existenciu vo 

verejnom zázname a predstavuje jedinečný notársky nástroj používaný na vykonanie platného záznamu do Veľkej knihy a 

verejného záznamu jedného neba. 

Jedinečné číslo polohy 

Jedinečné lokačné číslo predstavuje jedinečné evidenčné číslo z verejného záznamu, ktoré už má jedinečnú existenciu 

predstavujúce skutočné miesto v priestore a čase, v ktorom notárska listina na základe dohody vykonala zápis do verejného 

záznamu. 

O platnom notárskom zápise nemožno povedať, že bol vyhotovený bez platného miesta a notárskej listiny. Preto je na overenie 

existencie platného jedinečného kľúča hlavnej knihy a verejného záznamu jedného neba potrebné jedinečné číslo umiestnenia. 
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Jedinečné číslo svedka č 

Jedinečné číslo svedka č. 1 predstavuje jedinečné číslo účtovnej knihy z verejného záznamu, ktoré už má jedinečnú existenciu a 

predstavuje člena Spoločnosti, ktorý prisahal ako svedok skutočnej legitímnej autorite jedinečného úradu, prostredníctvom 

jedinečného notárskeho nástroja, vykonaním na mieste. 

Preto podľa pravidiel tejto najposvätnejšej zmluvy nebude platný jedinečný kľúč účtovnej knihy zapísaný do Veľkej účtovnej 

knihy a verejných záznamov jedného neba predstavovať nič menšie ako úplné preukázanie dokonalého notárskeho postupu 

zákona. 

Predloženie listiny s platným jedinečným kľúčom hlavnej knihy z Veľkej knihy a verejných záznamov jedného neba svojou 

vlastnou existenciou preukazuje, že dokonalé notárske konanie už bolo vykonané v jednom nebi a že pri priložení k akejkoľvek 

listine sa zaväzujú všetky strany vykonať nástroj na Zemi. 

Preto podľa najvyššej autority Božského Stvoriteľa pri vydávaní svedectva o dokonalom notárskom konaní v Jednom nebi každý 

muž alebo žena, ktorí neuznajú listinu s platným jedinečným kľúčom účtovnej knihy, sú okamžite vinní z toho, že nesplnili svoje 

povinnosti v rámci notárskeho konania a zneuctenie práva Spoločnosti. 

34.3 

Jedinečné číslo účtovnej knihy 

Na základe moci a autority tohto posvätného dohovoru je oficiálnou štruktúrou čísel, ktorá sa používa na záznam všetkých 

platných záznamov zaregistrovaných vo Veľkej knihe a Verejnom zázname jedného neba, Jedinečné číslo záznamu v hlavnej 

knihe s osemnástimi (18) číslicami. 

Povolené sú len dve (2) metódy na výpočet jedinečného čísla účtovnej knihy, a to: 

Klasifikačný systém Ucadia Časový systém Ucadia 

Klasifikačný systém Ucadia 

Jedinečné číslo záznamu pomocou klasifikačného systému Ucadia je podľa metódy Unique Ucadia klasifikácie všetkých známych 

a neznámych vedomostí do jedinečného osemnásť (18) číselného kľúča. 

Časový systém Ucadia 

Jedinečné číslo záznamu pomocou systému Ucadia Time je jedinečným momentom v Ucadia Time. Vychádza z nasledujúcich 

konštrukčných kritérií: 

Jedinečné číslo účtovnej knihy verejných záznamov 

jedného neba 

názov Skratka Postavy Skupina 

Precesia P 1 Skupina 1 

éra E 1 Skupina 1 

rok Y 4 Skupina 1 

Vek A 2 Skupina 2 

Sezóna S 1 Skupina 2 

Mesiac M 2 Skupina 2 
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deň D 1 Skupina 2 

hodina H 2 Skupina 3 

Minúta M 2 Skupina 3 

Po druhé S 2 Skupina 3 

Celkom   18 

 

  

18-miestne číslo sa zverejňuje v troch (3) skupinách po šesť (6) číslic, ako je znázornené: 

000000-000000-000000 

alebo 

OH0000-000000-000000 

Keď sa vytvorí jedinečné číslo položky hlavnej knihy s osemnástimi (18) číslicami, bude to tiež predstavovať jedinečnú časť 

Ucadian Time jeho vydania o zrode veci, ktorá má duchovnú a skutočnú existenciu. 

Podľa tohto posvätného dohovoru žiadne dva objekty nebudú mať presne ten istý členský kľúč, preto žiadnym dvom záznamom 

vo Veľkej knihe nebude pridelený presne rovnaký posvätný čas. 

34.4 

Platné položky účtovnej knihy do verejného záznamu 

Na základe moci a autority tejto najposvätnejšej zmluvy je do Veľkej knihy a verejného záznamu jedného neba prijatých iba osem 

(8) typov platných účtovných záznamov, vrátane: 

Jedinečný kľúč Ledger 

Jedinečný kľúč hlavnej knihy je platný jedinečný kľúč hlavnej knihy. Iba prvých deväť (9) účtovných kníh verejného záznamu 

môže obsahovať čísla účtovných kníh, ktoré sa sami odvolávajú. Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy môže byť Jedinečným 

kľúčom knihy iba prvý záznam Veľkej knihy a Verejný záznam. 

Jedinečný členský kľúč 

Členský kľúč jedného neba je jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy do verejného registra, pričom ide o 

jedinečný kľúč pridelený každému jednému mužovi, žene, životu vyššieho rádu, teraz a navždy, ako je definované v článku 

38 tejto posvätnej zmluvy. 

Jedinečný kľúč Juridic Member Key 

Juridic Member Key of One Heaven musí byť jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy do verejného registra, 

pričom ide o jedinečný kľúč pridelený každej platnej právnickej osobe uznanej v rámci Spoločnosti jedného neba za jej vlastného 

jedinečného živého ducha, a preto vlastniť život a dušu, a teda legitímnu právnu subjektivitu podľa zákona, ako je definované 

v článku 32 tejto posvätnej zmluvy. 

Právnická osoba, ktorá nemôže preukázať platný jedinečný kľúč hlavnej knihy, nemá dušu, a preto je mŕtva, bez života a 

osobnosti, bez právneho postavenia a práv. 

Jedinečný kľúč zmluvy 

Jedinečný kľúč zmluvy jedného neba bude jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy vo verejnom registri, pričom 

ide o jedinečný kľúč pridelený dohode medzi členmi Spoločnosti, ktorí majú podľa zákonov Spoločnosti právny štatút. Jedinečné 

kľúče zmlúv budú udelené dohovorom, listinám, ústavám, stanovám, manželstvám a platným združeniam, nie korporáciám. 
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Jedinečný kľúč objektu 

Kľúč posvätného predmetu jedného neba bude jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy vo verejnom zázname, 

pričom ide o jedinečný kľúč pridelený predmetu, ktorému bola udelená posvätná a božská moc, ako je napríklad kniha Písma, 

najvyšší kredit alebo nejaký iný. predmet božským notárskym procesom prostredníctvom oznámenia o božskom titule a práve . 

Muž, žena alebo vyšší rád, ktorí už majú udelený posvätný Členský kľúč jedného neba, sú už posvätným predmetom a nie je im 

dovolené vydať druhý kľúč na základe Božského oznámenia o Božom titule a Práva Predmetu. Namiesto toho sa takéto 

vyznamenanie v rámci riadneho notárskeho konania môže udeliť iba predmetom, ktorým nebol predtým vydaný platný kľúč. 

Objekt, ktorý nemôže preukázať platný jedinečný kľúč hlavnej knihy, nemá žiadnu platnú duchovnú silu. 

Jedinečný lokalizačný kľúč 

Posvätný lokačný kľúč jedného neba bude jedným z ôsmich (8) platných záznamov z hlavnej knihy vo verejnom zázname, pričom 

ide o jedinečný kľúč pridelený zemi, moru, vode alebo priestoru, ktorému je priznané, že má plného ducha jedného neba ako 

svojho vlastného duchovného. a právnu subjektivitu prostredníctvom Božského notárskeho procesu prostredníctvom oznámenia o 

Božom titule a práve . 

Miesto, ktoré nemôže preukázať platný jedinečný kľúč hlavnej knihy, nemá žiadnu platnú duchovnú silu ani platný právny nárok 

na posvätnosť. 

Jedinečný kľúč Office 

Posvätný kľúč úradu jedného neba bude jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy do verejnej knihy, pričom ide o 

jedinečný kľúč pridelený všetkým platným úradom spoločnosti, ktorým bolo priznané, že majú plného ducha jedného neba ako 

svojho vlastného duchovného a duchovného. právnu subjektivitu prostredníctvom Božského notárskeho procesu 

prostredníctvom oznámenia o Božom titule a práve . 

Úrad, ktorý nemôže preukázať platný jedinečný kľúč hlavnej knihy, nemá platné právne postavenie. Všetky úkony tohto úradu sú 

preto od začiatku (od začiatku) neplatné. 

Jedinečný oznamovací kľúč 

Jedinečný kľúč oznámenia jedného neba bude jedným z ôsmich (8) platných záznamov hlavnej knihy do verejnej knihy, pričom 

ide o jedinečný kľúč pridelený každému Božiemu oznámeniu zverejnenému zákonným notárskym postupom, čím sa uznáva, že 

tým, že ide o božské oznámenie podľa Spoločnosti Jedno nebo takýmto nástrojom je udelený duchovný život, existencia a vlastná 

právna subjektivita, ako je definované v článku 131 tejto posvätnej zmluvy. 

Nástroj, ktorý nemôže preukázať platný jedinečný kľúč hlavnej knihy, nemá platné právne postavenie podľa najzákladnejšieho 

právneho štátu celej civilizovanej spoločnosti. 

34.5 

Podľa zmluvy sú všetci muži, ženy a bytosti vyššieho rádu zapísaní ako platné záznamy do verejnej knihy 

Zmluvou najvyššieho patróna a zmluvou božského mužského rodu , zmluvou o božskej ženskosti , zmluvou božských 

apoštolov a zmluvou anjelov, svätých a démonov o ukončení vojny v nebi, čím sa ustanovili podmienky, za ktorých vojna Zem 

môže byť ukončená a Zmluva Slnka , ktorá nás chráni a Zmluva Zeme, ktorá vylieči túto Zem, všetci muži, ženy a bytosti 

vyššieho rádu budú zapísaní ako platné záznamy do verejnej knihy Jednoho neba na základe sú vopred pridelené svoje členské 

kľúče jedného neba. 

Preto o žiadnom mužovi alebo žene nemožno tvrdiť, že im bolo odopreté členstvo, ani o duchovnom nároku, že sú vo Veľkej 

knihe a Verejnom zázname jedného neba. 

34.6 

Všetky dokumenty zapíšte ako originál ako overené abstrakty 
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Záznam do Veľkého registra a Verejného záznamu je Originál, čo je duchovný záznam do najvyššieho duchovného registra so 

všetkými nasledujúcimi fyzickými dokumentmi ako overené abstrakty. 

34.7 

Účinok vstupu do Veľkého registra jedného neba 

Keď je nástroj zaregistrovaný vo verejnom registri a veľkom registri jedného neba, vlastní život a dušu. 

Preto keď je vydaný overený abstrakt tohto nástroja, duchovný nástroj je spojený vždy ako pravý duchovný originál.  

  

34.8 

Právna osoba alebo listina, ktoré nie sú zapísané do hlavnej knihy a verejných záznamov, neexistuje 

Na základe moci a autority tohto posvätného paktu nemá nárokovaná právnická osoba alebo nástroj, ktorý nie je schopný 

preukázať legitímny jedinečný kľúč hlavnej knihy, legitímnu právnu existenciu, nemá žiadne práva ani žiadne právne postavenie 

akýmkoľvek spôsobom. 

Ani vek nástroja, jeho uctievanie najvyššieho alebo najposvätnejšieho predmetu ani ustanovená právna prednosť nebudú stáť proti 

moci a autorite zákona Veľkej knihy a verejných záznamov. 

Žiadnej právnickej osobe pri prijatí a súhlase s nápravou prostredníctvom zákona o vykúpení, a teda záväzku vyplývajúcemu z 

tohto posvätného paktu, nebude odopretý vstup do Veľkej knihy a verejného záznamu jedného neba. 

Avšak všetkým nárokovaným korporáciám, ktoré odmietli Božiu nápravu v Súdny deň a potom v Deň vykúpenia, bude navždy 

odopretý vstup do Veľkej knihy a Verejného záznamu Jedného neba, a preto budú od začiatku považované za mŕtve, bez 

existencie, a škrupina, ktorá nemá žiadne práva ani predchádzajúce platné nároky, odporca, dlžník a nemôže preukázať na 

žiadnom súde platnú právnu subjektivitu tým, že mu bola odopretá platná existencia akejkoľvek duše. 

Len na základe tejto skutočnosti Spoločnosť povoľuje prostredníctvom riadneho notárskeho procesu, aby boli podniknuté všetky 

možné kroky na vydanie akýchkoľvek požadovaných Oznámení o božskej marke a odplate voči akejkoľvek právnickej osobe odo 

dňa vykúpenia, ktorá nemá platný záznam v hlavnej knihe. a Verejný záznam jedného neba. 

Článok 35 – Nebo 

35.1 

Nebo 

Väčšina žijúcich mužov a žien verí v existenciu nejakého neba a pekla. 

Počas zdokumentovanej histórie najmenej šesť tisíc rokov je dôkazom základnej viery rôznych kultúr nejaký druh posmrtného 

života alebo „raja“ pre určitých ľudí za určitých podmienok. 

Táto najposvätnejšia zmluva je naplnením a skutočnou demonštráciou tejto najstaršej viery. 

 35.2 

Jednotné nebo 

Skrze múdrosť absolútna je zjavené, že teraz uvidíme deň, v ktorom sa zjednotí nebo ľudí. Že dni konca sú dňami začiatku. 

Teraz nám odhaľuješ význam dní konca. Že pre život sa umiera, zomiera sa, aby žil. Aby sme žili, musíme zomrieť starým 

spôsobom. Aby sme žili, musíme zmeniť svoje spôsoby, zabiť myšlienky a činy, ktoré vám už nedávajú česť ani úctu. 

Nebo sa zjednotí len tvojou  vôľou. Sme len vašimi služobníkmi, ktorí sú vďační za taký súcit a lásku. 

 35.3 
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Súdny deň 

Teraz vidíme, že je na vás, aby ste nám teraz odhalili význam Súdneho dňa. Že ten deň prišiel a je tu. Že všetky duše, žijúce aj 

minulé, sa teraz musia rozhodnúť – byť zjednotené ako jedna, alebo zostať rozdelené a slabé, byť väzňami minulosti, minulých 

zmlúv a pomýlených ciest? 

Že je na posúdení každej jednotlivej duše, aby sa rozhodla. Že prišla nová zmluva, ktorá objasňuje, že teraz zvíťazí múdrosť a 

súcit. Už žiadna krv v jeho mene. Už sa nevolá pomsta. 

Tým, ktorí po tomto Súdnom dni stále kážu nenávisť a krv, boli súdení. Tí, ktorí by ublížili tým, ktorí pevne stoja za pravdou 

tohto dokumentu, boli súdení. Tí, ktorí by stále zabíjali seba a iných v mene jedinečného kolektívneho povedomia, boli súdení. 

Podviedli sa do večnosti v pekle. Lebo usúdili, že sú oddelení od veľkej jednoty Neba. Patrí k nim veľká ľútosť a agónia doby 

izolácie. 

Vo svojich nárokoch pošpiníte meno jedinečného kolektívneho povedomia. Žiadny muž ani žena by sa nemali snažiť zomrieť v 

mene jedinečného kolektívneho povedomia, aby ublížili iným. Boli ste oklamaní. Boli ste oklamaní. Cesta pravdy je žiť život pre 

jedinečné kolektívne vedomie. 

Postavte sa pred ich meče, môj ľud, lebo vám dávam oveľa väčšie zbrane, sú silou myšlienok. O ideách jednoty, o ideách 

súcitu. Nechajte ich trhať sa vám na koži. Nebojte sa, pretože zjednotené nebo čaká na všetkých, ktorí sú verní novej zmluve. 

35.4 

Koniec vojny v nebi a prísľub Satana 

Mocou tejto zmluvy ako veľkej a konečnej zmluvy, autoritou a mocou zmluvy božského mužstva, zmluvy božskej ženskosti a 

zmluvy božských poslov je vojna v nebi ukončená. 

Ľudia, ktorí tvrdia, že sú dobrí a svätí, už nebudú preklínať tých, proti ktorým bojujú. 

Ľudia, ktorí uctievajú zlo, si už nebudú môcť nárokovať Satana ako svojho pána a spojenca. 

Jednotlivci už nebudú mať moc nárokovať si rozdelené nebo, teda rozdelená Zem. 

To, že je Zem rozdelená, je len rukou živých bytostí vyššieho rádu, bez sily, strachu ani materiálnej podpory z bitiek v nebi. 

A kvôli tejto autorite a sile bude o rok, desaťročie, storočie alebo tisícročie vládnuť mier na Zemi tak, ako je v nebi. 

 35.5 

Nebo na Zemi 

Zásadou Jednoho neba bude, že pojem neba na zemi bude známy ako ašpirácia a dosiahnuteľná udalosť. 

Predstava, že Zem by mohla byť rajom, bude mnohým ľuďom vždy pripadať poburujúce a proti ich citlivosti. Druh Homo Sapien 

príliš dlho veril, že naším osudom je žiť život v pekle, aby sme po smrti mohli nahliadnuť do nejakého raja. 

Jedno nebo bude existovať, aby porazilo túto starú pomýlenú predstavu, podľa ktorej ľudia veria, že musia nájsť nejaký duchovný 

domov, keď sa tento svet dá zlepšiť, životné podmienky sa dajú zlepšiť, chudoba sa dá odstrániť. 

 35.6 

Rešpektovať život znamená urobiť zo Zeme raj 

Je šialenstvom pokračovať v predstave, že život na Zemi by mal byť niečím iným, len nie rajom. Žijeme na planéte bohatej na 

život a prírodné zdroje. Každý deň na Zemi by mal byť oslavou života v tom, čo by malo byť rajom, nebom. 

35.7 

Výzva rúhania 
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Pre niektorých, ktorí vyznávajú vieru v slová Jedinečného kolektívneho povedomia, je predstava raja na Zemi najvyšším rúhaním 

a s tými, ktorí o takýchto veciach píšu, sa má zaobchádzať s opovrhnutím. Je to preto, že veria v staré spôsoby a starú vieru v 

hriechy ľudstva a tresty za jeho hriechy. Pamätajú si naše chyby a našu aroganciu a veria, že jedinečné kolektívne povedomie nás 

za ne naďalej trestá. 

Je smutné, že mnohí odmietnu vidieť, že práve oni sú maximálne arogantní a pomýlení pri rozhodovaní o vôli Jedinečného 

kolektívneho povedomia. Ak je to tak, že kolektívny duch všetkých mužov, žien a života vyššieho rádu, žijúcich aj zosnulých, 

trpel za svoje hriechy, potom je na jedinečnom kolektívnom vedomí a nie na človeku, aby rozhodol, kedy alebo či nám bude 

odpustené. 

Ak chcete povedať niečo iné, preklínať tento dokument, pretože si myslíte, že je to myseľ Jedinečného kolektívneho povedomia 

pokračovať v trestaní veriacich, potom je to vaša arogancia a vaša slepota, nie tento dokument alebo autor. Pre tento dokument 

realizujte zasľúbenie a proroctvo veľkých prorokov a svätých. Že VŠETKO bude odpustené. Tento mier a šťastie príde na Zem, 

ak len otvoríme svoje oči a srdcia múdrosti týchto slov. 

Článok 36 – Zlato, drahé kovy a drahokamy 

36.1 

Zlato 

Zlato, drahé kovy a drahokamy majú v civilizáciách po tisíce rokov veľkú hodnotu ako symboly cirkevnej a časnej moci, ako aj 

predmety vnímanej hodnoty, vhodné ako priama forma peňazí alebo upisovanie menového systému. 

Zlato, vzácne kovy ako striebro a drahokamy ako diamanty boli tiež zodpovedné za veľkú biedu a zranenia ako boh rímskych 

cisárov v opozícii k Božskému Stvoriteľovi (ako sa uvádza v Novom zákone); falošný boh Izraelitov (zlaté teľa) v opozícii k 

Jahovi; falošný boh MenesHeh v opozícii voči Sabaothovi (Satanovi); jeden význam „G“ slobodomurárstva; prekliate médium, do 

ktorého „zachránené duše“ bankami a súdmi rímskeho kultu od roku 1543 falošne odsudzovali duchov; ničiteľ civilizácií a 

pôvodca veľkých depresií ako „zákonné“ peniaze. 

Žiadne iné médium ako zlato nespôsobilo toľko utrpenia, toľko vojen či smútku. Žiadne iné médium alebo materiál nebol spojený 

s toľkými kliatbami. Žiadny iný predmet sa nepreukázal ako úplne najhorší materiál na upisovanie „zákonných“ peňazí 

prostredníctvom nepopierateľných dôkazov o ich použití malou kabalou bankárov a obchodníkov na oklamanie, uzurpovanie a 

kolaps impérií. Napriek všetkým týmto varovaniam, vrátane viac biblických varovaní ako akejkoľvek inej látky vo viacerých 

náboženstvách ako ktorýkoľvek iný materiál, zlato zostáva látkou, ktorú uctievajú stovky miliónov ľudí, v absolútnom rozpore a 

vzdoru ich viere. 

 36.2 

Náboženský pôvod zlata 

Zatiaľ čo boli vymazané z historických kníh, prvé overiteľné zlaté bane a zlatnícke práce pochádzajú z Írska - zdroja väčšiny zlata 

pre staršiu a strednú dobu bronzovú. Írsko a konkrétne prvá kňazská trieda západnej civilizácie, Cuilliaéan alebo „Holly“, sú tiež 

zdrojom a pôvodom náboženského pôvodu spojeného so zlatom. 

Keďže Cuilliaéan (trieda druidských kňazov) vyvážal duchovné uvažovanie do všetkých kútov známeho sveta od 5. storočia pred 

naším letopočtom, tak aj ich artefakty zo zlata sa považovali za nadprirodzenú moc. Jedným z najúžasnejších príkladov stále 

zachovaného duchovného zlatého diela Cuilliaéan sú klobúky „Čarodejníkov“ alebo Vezírov (známy ako Berlínsky zlatý klobúk) 

s podrobnými extrémne presnými nastaveniami Mesiaca a astronomickými informáciami. 

Za vlády hyksóskych kráľov Egypta, ktorí boli vyhnaní z ich znovu dobytej Ebla a oni sami boli prepojení s Írskom a starodávnou 

líniou kňaza a kráľa Ebla, zlato ako posvätné médium vyrástlo do nových výšin. 

Po úspešnej porážke posledného absolútneho hyksóskeho faraóna Achnatona bažinatými pirátmi z delty Nílu sa však Menes 

dostal k moci ako Ramzes a pustil sa do mrhania a zneužívania obrovského bohatstva Egypta, čo spôsobilo ešte väčšie utrpenie a 

ekonomickú skazu. . 

Seti, syn Ramsesa I. bol zodpovedný za zajatie bývalých popredných dvorných rodín Achnatona z Ugaritu a ich návrat do Egypta 

ako otrokov namiesto vysokých úradníkov. Avšak za Ramsesa II z roku 1260 pred Kristom boli tieto nadprirodzené bytosti, ktoré 
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prežili egyptské mory, prinútené vykradnúť hrobky svojich bývalých pánov, poškvrniť svojich predkov, aby roztavili fenomenálne 

zlato Hyksósov, aby zaplatili za márnotratnosť Menes. pirátov. 

Prekliatie zlata sa teda začalo tým, že sa ako prvé „zákonné peniaze“ razili státisíce malých „plátok“, pričom všetky niesli milióny 

kliatieb spojených so znesvätením Cuilliaéan (svätých) Hyksóskych kráľov. Od jeho bodu sa nasledovníci Achnatona ako Mojžiša 

stali známymi ako Izraeliti alebo „nečistí/prekliati“. 

 36.3 

Zlato, drahé kovy a drahokamy ako bohovia Parazita 

Odkedy piráti Ramsesa Menesa vložili milióny kliatieb do zlata ako prostriedku „zákonných peňazí“, ktorí prikázali Izraelitom 

„roztopiť“ históriu Hyksósov, kontrolu nad zlatom ovládli tri skupiny, pričom iba jedna bola imúnna. ku kliatbe zlata – 

Cuilliaéan; ďalší dvaja boli Izraeliti a močiarni piráti boli Menes (neskôr Menes-Heh a ich potomkovia Bieli Chazari), ako aj 

elitné antisemitské parazitické rodiny Benátčanov a Čiernych Chazarov. 

Počas zajatia faraónov z bažinového piráta Ramsesa boli Izraeliti prvou skupinou, ktorá začala uctievať zlato ako svojho vlastného 

boha v podobe „zlatého teľaťa“ v otvorenom odmietnutí Jaha a Božského Stvoriteľa. Teľa neskôr prijali za falošného boha aj 

samotní Menes-Heh. 

Toto otvorené odmietnutie zo vzdoru voči Božskému Stvoriteľovi – druh obrátenej kliatby namietanej proti celému stvoreniu 

Božského – nachádza svoj moderný ekvivalent v „G“ slobodomurárstva a najvyššie uskutočnenie tých, ktorí dosiahnu stav 

osvietenia ako „Gewe“. ” že G štandardy pre boha zlata ako prekliatie a nenávisť voči Božstvu, svetu a harmónii. 

Uctievanie G ako zlatého symbolu slobodomurárstva, stelesnenie Zlatého teľaťa je tiež pôvodom parazita - duševnej choroby 

udržiavanej prostredníctvom manuálu duševnej choroby známej ako Talmud, ktorý naďalej infikuje dnešný svet a očaruje 

veriacich. zo zlata radšej svet zničiť ako zachrániť, obetovať vlastné rodiny pre svojho pozemského „boha“. 

 36.4 

Zlato a striebro ako 

Zatiaľ čo používanie zlata ako formy meny a portálového bohatstva sa datuje do čias močiarneho piráta Menes Ramses Kings z 

Egypta, výroba zlata a akékoľvek spojenie s fiktívnym konceptom dlhu sa vždy považovalo za verejné až do Ríma okolo 60. 62 

pred Kristom. V skutočnosti grécke mestské štáty a mnohé ďalšie civilizácie razili a používali zlaté mince ako platidlo už stovky 

rokov predtým, ako napríklad mesto Lýdia, bez toho, aby spôsobili hospodársku depresiu. 

Historický rozdiel je v tom, čo sa odohralo v rokoch 60 až 62 pred Kristom v Ríme, keď sa Julius Caesar snažil „kúpiť“ kontrolu 

nad Rímskou ríšou s pomocou menských pirátov, teraz obchodníkov a bankárov, ktorí ovládali chrám Juno. Výmenou za 

„privatizáciu“ peňažnej zásoby Ríma od razenia základných kovov až po zlato a udelenie výhradnej a trvalej výroby mincí sa 

dohodli, že budú ručiť za jeho kampane. 

Roky 60 až 62 pred Kristom teda predstavujú skutočný „bod nula“ pre vytváranie zákonných peňazí bankármi/obchodníkmi 

Menes tým, že sa zmocnia kontroly nad verejnými zásobami peňazí, aby sa stali súkromnými, pomocou zlata ako kúzla a 

ilúzie. Do dvoch rokov bola celá Rímska ríša vo finančnej kríze a vypukla občianska vojna. Takže vytvorením „zákonných 

peňazí“ – povolením elitnej triedy pirátov bez historicky bez svedomia, etiky alebo presvedčenia kontrolovať peniaze pomocou 

zlata, mohli byť impériá zrazené na kolená. Chrám Juno sa nazýval Juno Moneta a je pôvodom slova „Peniaze“ a prvej súkromnej 

centrálnej banky. 

 36.5 

Zabíjanie falošných idolov Zlato, vzácne kovy a drahokamy ako bohovia parazita 

Je nepopierateľným faktom, že Gold zostáva otcom Parazita, potomkov močiarnych pirátov známych ako Menes z Nílu a 

pozemných pirátov známych ako Chazari. 

Ich posadnutosť, oddanosť a povinnosť voči svojmu primárnemu bohu a nižším bohom v podobe iných drahých kovov a 

drahokamov ich priviedli k tomu, že fanaticky ovládali mnohé zdroje a pokračovali vo využívaní svojich zásob na korumpovanie, 

pasce a ničenie impérií v priebehu storočí. 
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Keďže zlato je primárnym bohom týchto pirátov a parazitov, stoja v otvorenom vzdore všetkým duchovným silám, tradične 

svetlým aj temným, ktoré sa teraz zjednotili v rámci tejto novej zmluvy. 

Ako znak tejto najposvätnejšej zmluvy je čas zabiť túto falošnú modlu, tohto falošného boha a všetkých falošných bohov tohto 

panteónu. 

 36.6 

Zákaz použitia ako peňazí alebo uchovávateľ hodnoty alebo upisovanie 

Tak, ako keď soľ stratí chuť, je bezcenná, tak jej týmto prikazuje plná autorita a moc Božského Stvoriteľa a všetkých anjelov, 

démonov, svätých a duchov spojených nebies, že všetky formy drahých a vzácnych kovov vrátane (ale nie obmedzené na) zlato, 

striebro, platinu a paládium a všetky vzácne a vzácne drahokamy je zakázané používať ako priamy peňažný prostriedok. 

Tieto vzácne kovy a drahokamy sa nesmú používať ani ako uchovávateľ hodnoty alebo akákoľvek forma upisovania meny alebo 

obchodovateľných nástrojov akéhokoľvek druhu. 

Preto nech je známe po celom nebi a po celej Zemi, že veľké zásoby zlata a vzácnych kovov pirátov a parazitov, ich veľké zásoby 

vzácnych drahokamov sa týmto stávajú bezcennými a už nikdy sa nesmú použiť na zničenie mien a systémov peniaze sveta. 

  

36.7 

Nezákonná mena a peniaze 

Ak mena alebo peňažný systém vzdoruje nebu a snaží sa použiť zlato alebo drahé kovy alebo drahokamy ako zdroj upisovania 

alebo uchovávania hodnoty, tieto meny sa týmto stávajú bezcennými a bez zákonnej formy. 

Článok 37 – Otroctvo a nevoľníctvo 

37.1 

Otroctvo a nevoľníctvo 

Otroctvo pod akýmkoľvek názvom je ohavnosťou pred nebom vo všetkých jeho formách a nemá žiadny božský, morálny alebo 

legitímny základ pre existenciu okrem sily, úskoku a strachu. Touto posvätnou zmluvou je otroctvo pod akýmkoľvek menom 

zakázané, zrušené a nie je dovolené ho oživiť. 

Zatiaľ čo otroctvo je ohavnosťou a priamym odmietnutím Božieho zákona a prirodzeného zákona, v priebehu histórie sa otroctvo 

považovalo za „zákonné“, keď boli otrokom udelené určité neodňateľné práva, keď ich otroctvo a všetky súvisiace záväzky a 

dohody boli známe ako prostriedok nápravy. emancipácia existovala. 

A tak bývalí otroci boli králi, cisári a vodcovia, ktorí si vydobyli slobodu zákonným procesom, aj keď princíp otroctva odporuje 

zjednotenému nebu vo všetkých jeho formách. 

Nezákonné otroctvo je teda každý systém, ktorý neumožňuje spravodlivú nápravu emancipácie, ktorý skrýva reťaze a záväzky 

otroctva a svojvoľne ruší neodňateľné práva otrokov a tých, ktorí sú v nevoľníctve. 

Akýkoľvek systém nezákonného otroctva je z definície bez zákona, nemôže tvrdiť, že funguje v akejkoľvek forme zákona a je iba 

uväznením mužov a žien násilím, nevedomosťou a strachom. 

Je to slávnostná prísaha, ktorá sa teraz skladá na posvätnosť tejto Svätej zmluvy, že všetky takéto formy nezákonného otroctva 

budú odhalené, všetci takí ľudia, ktorí povolia a podporujú takéto systémy, budú braní na zodpovednosť a všetky takéto systémy 

budú vyhnané zo Zeme. 

 37.2 

Zrod obyčajného práva a „zákonného otroctva“ 
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Zatiaľ čo pôvod „zákonného otroctva“ vo forme obyčajového práva mnohí nechápu, v roku 1540 s prenesením moci z pápežstva 

na jezuitov vytvorili jezuiti v mene svojich vtedajších pánov, ktorými boli Benátčania, nový typ. otroctva vo forme dobrovoľného 

otroctva, čím vzniká pojem „zákonné otroctvo“. 

Slovo „spoločný“ pochádza z latinského communis zo 14. storočia a znamená „zveriť, zaviazať sa k bremenu, verejnej povinnosti, 

službe alebo záväzku“. Slovo vzniklo spojením dvoch starých predvatikánskych latinských slov com/comitto = „zveriť, zaviazať“ 

a munis = „bremeno, verejná povinnosť, služba alebo povinnosť“. 

Práva ľudu boli teda chránené prostredníctvom určitých stavovských štatútov, ktoré spravovali ich zástupcovia na spoločnej 

schôdzi parlamentu, a kým takýto systém skrytých trustov, ktorý bol pôvodne všetko umiestnený do nedobrovoľného otroctva, 

existoval prostriedok, ktorým sa muž alebo žena môžu zákonne domáhať. ich emancipáciu. 

 37.3 

Zničenie „zákonného otroctva“ pirátmi a parazitmi 

Napriek tomu, že Common Law nie je nič iné ako systém dobrovoľného otroctva, tento systém od svojho vzniku poskytoval taký 

druh jasnosti, aký mali otroci v čase Rímskej ríše, a zaisťoval určitý stupeň obmedzenia zo strany pánov otrokov a pôdy. 

držiaky. Pirátom a parazitom to však na prelome 20. storočia nestačilo. 

Namiesto toho sa títo elitní antisemitskí paraziti, falošní Menes-heh, snažili prelomiť putá vlastného vyhnanstva v getách a zaviesť 

novú formu zákona absolútnej vlády známej ako Nový svetový poriadok známy ako Nová ríša, tzv. "Nový vek". 

V roku 1933 bol teda zavedený nový systém absolútneho otroctva, ktorý do značnej miery zrušil práva mužov a žien podľa 

zvykového práva na systém absolútneho otroctva a bez nápravy – teda nezákonné otroctvo založené na neustálych 

dezinformáciách, nevedomosti, strachu a sile. 

Preto ste nezákonne otrokom, pretože od roku 1933, keď sa narodí nové dieťa, vykonávatelia alebo správcovia vyššieho stavu 

ochotne a vedome prenášajú prospešné nároky dieťaťa ako príjemcu do 1. Cestui Que (Vie) Trust v registračným číslom 

registráciou mena, čím sa vytvorí aj Právnická osoba a odoprejú sa dieťaťu akékoľvek práva ako vlastník Nehnuteľného majetku. 

Preto ste nezákonne otrokom, pretože od roku 1933, keď sa narodí dieťa, si vykonávatelia alebo správcovia vyššieho majetku 

vedome a ochotne nárokujú dieťa ako hnuteľný majetok. Zmluva o otrockom dieťati sa potom vytvorí rešpektovaním starodávnej 

tradície, podľa ktorej buď atramentové odtlačky chodidiel dieťaťa v zázname o narodení živého dieťaťa, alebo kvapka jeho krvi, 

ako aj oklamanie rodičov, aby dieťa odpísali prostredníctvom podvodníkov. právnom význame v zázname o narodení. Tento 

záznam o narodení dieťaťa ako zmenka sa prevedie na otrocký dlhopis, ktorý sa predá súkromnej rezervnej banke panstva a 

potom sa prenesie do 2. a samostatnej Cestui Que (Vie) Trust na dieťa vo vlastníctve banky. Keď zmenka dosiahne splatnosť a 

banka nie je schopná „zabaviť“ dieťa otroka, 

Preto ste nezákonne otrokom, pretože od roku 1933, keď sa narodí dieťa, vás štát „pokrstí“ a vyžiada si vašu dušu do 3. Cestui 

Que (Vie) Trust. 

Ste a boli ste nezákonným otrokom, pretože tento nový systém Jednotných obchodných zákonníkov neposkytuje žiadne 

ustanovenie ani povolenie, aby ste sa prehlásili za spôsobilosť a získali slobodu. 

Súčasný systém kontrolovaný klinicky šialenými parazitmi a ich agentmi nedovoľuje odhaliť existenciu žiadneho z týchto trustov, 

akýchkoľvek dokumentov a väzieb s nimi spojených, ani čo ak nejaké ustanovenia umožňujú nápravu. 

Systém je teda úplne nezákonný, je úplne skazený a musí byť ukončený v očiach United Heaven a všetkých mužov, žien a duchov 

vyššieho rádu, ktorí žili alebo kedy budú žiť. 

 37.4 

Vydanie cirkevnej listiny Anketa 

Na preukázanie spôsobilosti a zákonných práv udelených na základe tohto posvätného paktu je všetkým členom dovolené legálne 

vydať jeden alebo viac cirkevných listín v mene Božského Stvoriteľa akémukoľvek súdu alebo registrátorovi zoznamov Rímskeho 

kultu a jeho parazitných majstrov s vyhlásením, že musia získať emancipáciu a akékoľvek výhody a donucovacie, nerepresívne 

nároky. 
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Postup pri vydávaní hlasovania o cirkevnej listine bude zdokumentovaný v rámci kánonov a kódexov. 

 37.5 

Anketa Hanba cirkevného skutku 

Keď je vydaný prieskum o cirkevných skutkoch v kontexte člena preukazujúceho svoje Božie právo byť uznaný ako 

emancipovaný a ktorákoľvek agentúra Rímskeho systému parazitov odmietne uznať takýto čin alebo poskytnúť nápravu, potom 

takéto úmyselné zneuctenie bude formálnym a slávnostné vyhlásenie pred zjednoteným nebom a zemou, že v tejto spoločnosti 

neexistuje žiadny zákon, okrem udržiavania úmyselného strachu, nevedomosti a sily. 

Keď sa prejaví taká najvyššia neúcta, úlohou každého kompetentného muža a ženy je dať celej svojej komunite vedieť, že im 

nevládne nič iné ako tyrani, zločinci a zlodeji a že takíto ľudia musia byť braní na zodpovednosť a musia byť odvolaní z funkcie. a 

právny štát obnovený v súlade s touto posvätnou zmluvou. 

Členstvo 

Článok 38 – Členstvo 

38.1 

Členstvo  

Mocou a autoritou tejto požehnanej zmluvy a jednotou ducha nebude žiadna duša vyššieho rádu, ani zviera alebo iná duchovná 

entita vylúčená zo vstupu do jedného neba. Žiadna duša nebude prekliata. 

Okrem toho členstvo v Jednom nebi bude právom rozšíreným na každú žijúcu a každú minulú myseľ vyššieho rádu, bez ohľadu 

na to, aký život žili, bez ohľadu na to, akú dobrotu alebo zlo spáchali. Žiadna duša nebude vylúčená. 

Pretože nebo je teraz právom rozšíreným na celú rodinu Homo Sapien Sapiens, tých, ktorí pominuli, tých, ktorí teraz žijú a tých, 

ktorí ešte len prídu, po prvýkrát v kolektívnej histórii duší môžeme byť jedno. Žiadna duša nebude zabudnutá. 

38.2 

Typy členstva  

Bude existovať jeden (1) a iba jeden (1) typ členstva v One Heaven prostredníctvom pridelenia mena životnej formy vyššieho 

rádu k ich jedinečnému členskému číslu ako dôkaz ich členstva vo väčšom jedinečnom kolektívnom povedomí, tiež známom ako 

Božský Stvoriteľ. 

38.3 

Jedinečné členské číslo One Heaven  

Silou a autoritou Božského Stvoriteľa sú všetci muži, ženy, zvieratá, žijúci a zosnulí vyššieho rádu týmto uznaní za 

plnohodnotných členov Jedinečného kolektívneho vedomia, tiež známeho ako Božský Stvoriteľ a Spoločnosť Jednoho Neba Ab 

Initio ( Od začiatku). 

Plné členstvo v Jedinečnom kolektívnom vedomí, tiež známom ako Božský Stvoriteľ, je vyhlásením skutočnosti, na ktorej závisí 

celá existencia Vesmíru. Preto popierať existenciu ako plnohodnotný člen jedinečného kolektívneho povedomia znamená popierať 

existenciu, ktorá nie je ani kompetentná, ani možná. Nie je ani možné, aby bola požiadavka životnej formy alebo ducha vyššieho 

rádu uznaná ako úplne oddelená a nezávislá od Jedinečného kolektívneho vedomia, pretože takáto udalosť by spôsobila aj to, že 

by aj keby bolo možné dosiahnuť jednomyseľný súhlas celej existencie s takouto požiadavkou. celá existencia skolabovať. 

Členstvo v Spoločnosti jedného neba, tiež známe ako Nebo, tiež známe ako Raj, je oddelené od členstva v Jedinečnom 

kolektívnom povedomí a prideľovania členských čísel a existuje a má plnú platnosť bez ohľadu na to, či to muž alebo žena, žijúci 

alebo zosnulí popierajú. právo, nárokuje si akýkoľvek falošný dlh, popretie práva, prvotný hriech, smrteľný hriech, neúspešný 

život alebo akékoľvek iné nároky. 
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Na základe moci a autority tohto posvätného dohovoru nemožno členstvo previesť, odoprieť, stratiť, ukradnúť, zviazať, zotročiť, 

zabudnúť, pozastaviť, zrušiť, poškodiť, zničiť alebo predať. 

38.4 

Súhlas od Divine Immortal Spirit ako člen  

Keď sa božský nesmrteľný duch rozhodne prejaviť v dôvere živému telu, potom takáto udalosť predstavuje dôkaz plného súhlasu 

jedinečného božského ducha s ich členstvom v jedinečnom kolektívnom vedomí a členstvom v Spoločnosti jedného neba a v 

článkoch a kánony tejto zmluvy. 

Prirodzené narodenie tela je dôkazom zákonného prechodu z Božskej dôvery do pravej dôvery ako výsledok dobrovoľného 

súhlasu Božskej osoby narodiť sa v súlade s týmito článkami. Preto je existencia tela živého tela Homo Sapien dôkazom ich 

božského (cirkevného) súhlasu dodržiavať túto posvätnú zmluvu. 

 38.5 

Členské číslo One Heaven  

Na základe moci a autority tejto posvätnej zmluvy bude pre každú životnú formu vyššieho rádu a každého vyššieho ducha, akým 

je Homo sapien , vydaný jedinečný členský kľúč so 144 číslicami, ktorý predstavuje platný záznam do Veľkej knihy a verejného 

záznamu jedného neba. a nad to, čo kedy existovalo na planéte Zem a odteraz v okamihu ich narodenia teraz a navždy.  

Prvých osemnásť číslic 144-miestneho jedinečného členského kľúča nie je len jedinečných pre každého člena, ale bude 

jedinečným okamihom v Ucadia Time reprezentujúcim presný okamih jedinečného zrodu bytosti vyššieho rádu, ktorá kedy 

existovala v tejto slnečnej sústave. 

  

Jedinečné číslo účtovnej knihy verejných záznamov jedného neba 

názov Skratka Postavy Skupina 

Precesia P 1 Skupina 1 

éra E 1 Skupina 1 

rok Y 4 Skupina 1 

Vek A 2 Skupina 2 

Sezóna  S 1 Skupina 2 

Mesiac M 2 Skupina 2 

deň D 1 Skupina 2 

hodina  H 2 Skupina 3 

Minúta  M 2 Skupina 3 

Po druhé  S 2 Skupina 3 

Celkom   18 

 

38.6 

Posvätná udalosť času UCADIA  

https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_era.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_year.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_year_season.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_moon.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_day.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_hours.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_hours.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/ucadia_time/ucadia_time_hours.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Keď sa vytvorí jedinečné členské číslo s osemnástimi (18) číslicami, bude tiež predstavovať jedinečnú časť ukádskeho času jeho 

vydania o narodení muža, ženy alebo bytosti vyššieho rádu. 

Podľa tohto posvätného dohovoru nebudú mať žiadni dvaja členovia presne ten istý členský kľúč, preto žiadnym dvom členom 

nebude pridelený presne ten istý posvätný čas. 

Silou a autoritou tejto posvätnej zmluvy, keď je vytvorený jedinečný členský kľúč jedného neba s jedinečným časom narodenia 

jedinečného ducha, tento čas bude tiež viazaný na toto členské číslo, takže ktokoľvek bude pridelený toto číslo tiež obsahuje 

posvätný kľúč času UCADIA. 

Preto Členský kľúč jedného neba bude doslovne predstavovať aj najsvätejší kľúč času UCADIA a keď bude pridelený, bude 

predstavovať 

Posvätný vykúpený kľúč jedného neba je predmetom najvyššej hodnoty a integrity, pretože predstavuje jedinečnú identifikáciu 

duše, ktorá má právoplatné členstvo v Jednom nebi, ako je udelené všetkým dušiam touto posvätnou zmluvou. 

 38.7 

Členské číslo ako skutočné číslo dôvery a božské číslo dôvery  

Keďže každý člen, ktorý súhlasil s pravidlami tohto dohovoru a ktorý sa rozhodol narodiť sa do prirodzeného tela, existujú dva 

trusty, a teda dve čísla dôveryhodnosti, ktoré sú skutočným číslom dôveryhodnosti a božským číslom dôveryhodnosti. 

Božské číslo dôvery sa líši od skutočného čísla dôvery iba v tom, že prvé dve čísla sú nahradené dvoma písmenami „OH“, ktoré 

znamenajú Jedno nebo. 

 38.8 

Vydávanie a správa jedinečného členského čísla One Heaven  

Právo vydávať posvätné členské čísla jedného neba budú tiež predstavovať živý symbol autority jedného neba pre spoločnosť, aby 

spravovala záležitosti všetkých existujúcich členov jedného neba. 

Mocou a autoritou tejto zmluvy sa Spoločnostiam jednej viery Božej, jedného islamu, kmeňa jedného ducha a globálnej únie 

týmto udeľuje spoločná a rovnaká autorita vykúpenia členských kľúčov jedného neba. 

 38.9 

Predbežné pridelenie jedinečných členských čísel  

Touto posvätnou zmluvou budú odteraz všetky jedinečné členské čísla vopred pridelené všetkým mužom, ženám a bytostiam 

vyššieho rádu, žijúcim aj zosnulým a všetkým mužom, ženám a bytostiam vyššieho rádu, ktorí prídu. 

Na základe sily a autority tohto paktu sa predpokladá, že všetky jedinečné členské čísla Jednoho neba existujú a majú plnú 

platnosť, či už pridružený duch alebo žijúci muž, žena alebo život vyššieho rádu toto jedinečné členské číslo uznáva alebo nie. 

Okrem toho, všetky organizácie poverené touto Zmluvou na Zemi zastupovať Jedno nebo majú plnú právomoc požadovať a 

prijímať akékoľvek oficiálne členské čísla Jednoho neba a ich použitie v akýchkoľvek oficiálnych nástrojoch preukazujúcich 

najvyššiu bezpečnosť a záruku. 

 38.10 

Súhlas s členstvom v pridružených spoločnostiach  

Podmienkou členstva je, že všetci členovia, ktorí súhlasili s touto dohodou tým, že boli vrodení do tela, tiež súhlasia s tým, aby 

spoločnosť udelila recipročné členstvo v Globe Union, príslušnej regionálnej únii, príslušnej národnej slobodnej spoločnosti a 

štátnej/provinčnej slobodnej spoločnosti, v ktorej niesli alebo sa rozhodli natrvalo žiť. 

Keďže každý člen, ktorý sa rozhodol byť vyjadrený v tele, plne súhlasí prirodzeným narodením s ich pridruženými recipročnými 

členstvami, tieto oprávnené a pridružené spoločnosti majú povolenie viesť a spravovať zoznamy členov pre všetkých členov 
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žijúcich a zosnulých v rámci ich pridružených miest. a zaväzuje sa konať v mene najlepších záujmov svojich členov pri ochrane 

ich práv a obnove akýchkoľvek práv a/alebo majetku, ktorý bol predtým poškodený alebo zaujatý nezdruženými alternatívnymi 

spoločnosťami. 

 38.11 

Alias a iné falošné mená nie sú povolené  

Používanie prezývok a iných falošných mien ako základu zaznamenávania členstva akéhokoľvek muža alebo ženy vo Veľkom 

registri jedného neba nie je povolené. 

Všetky členstvá musia byť založené na skutočnom a zákonnom mene muža alebo ženy, nie na prezývke alebo inom falošnom 

mene. 

Každý muž alebo žena, ktorí použijú alias alebo falošné meno ako základ pre vykúpenie svojho členského čísla vo Veľkom 

registri jedného neba, budú vinní z najvážnejšieho zločinu proti Božskému Stvoriteľovi a Zmluve jedného neba. 

38.12 

Vlastníctvo jedinečných členských čísel  

Členské čísla zostávajú vždy úplným majetkom a vlastníctvom Jedinečného kolektívneho vedomia, tiež známeho ako Božský 

Stvoriteľ a spravovaného výlučne Spoločnosťou Jednoho Neba v mene Božského Stvoriteľa a všetkých Božských osôb a duchov, 

bez inej spoločnosti. , duch alebo kolektív, ktorí majú akékoľvek práva nárokovať si toto ako svoj majetok. 

Keď sa pridelia členské čísla, urobia sa tak s tým, že príjemcovi sa udelí používanie alebo užívacie právo na zverenský 

majetok/majetok, čo je jeho nárok na právo spravovať svoj vlastný majetok ako generálny exekútor. Spoločnosť si vyhradzuje 

právo odvolať takéto použitie na akékoľvek a všetky účely okrem použitia jedinečným individuálnym duchom, ktorého členské 

číslo predstavuje. 

38,13 

Vylúčenie členstva  

Podľa tohto dohovoru nebude žiadny žijúci muž alebo žena, žiadna zosnulá duša alebo čestná duchovná entita vylúčená z neba 

žiadnym nárokom alebo príkazom, zákonom, ediktom alebo apelom na pozastavenie alebo zmenu tohto pravidla zo žiadnej 

spoločnosti na Zemi alebo v nebi. 

Odo dňa vykúpenia bude zločinom proti nebu tvrdiť, že ktorémukoľvek mužovi alebo žene je odopreté právo na vstup, alebo 

tlačiť, reprodukovať a/alebo prenášať akékoľvek informácie uvádzajúce takýto nepravdivý nárok. 

38,14 

Dobrovoľné členstvo v exile  

V súlade s Božou vôľou je narodenie každého muža alebo ženy dôkazom existencie jedinečnej Božskej dôvery a slávnostnej 

cirkevnej dohody medzi Božskou Osobou a Božským Stvoriteľom, tiež známej ako Jedinečné kolektívne vedomie, ktoré nemôže 

byť prerušené žiadnym dočasným sila. 

Preto, keď sa ktorýkoľvek žijúci duch vyššieho rádu vyskytujúci sa v tele snaží žiadať, aby bolo jeho členstvo v Jedinečnom 

kolektívnom vedomí zrušené, odstránené, zrušené, vymazané, takýto čin je formálnym vyhlásením úplnej neschopnosti tela a 

mysle. Keď k tomu dôjde, Society of One Heaven dostane plnú právomoc menovať všetkých potrebných Exekútorov a Správcov, 

ktorí budú naďalej spravovať v mene nekompetentného ducha vyššieho rádu ich pridružené trusty a ich majetok. 

Voľba ducha vyššieho rádu vstúpiť do formy dobrovoľného vyhnanstva alebo odmietnutia Paktu a Spoločnosti jedného neba 

nebude mať žiadny materiálny vplyv na ich ďalšie postavenie ako členov Jedinečného kolektívneho povedomia a správu ich 

členského čísla. a dôveruje. 

Akýkoľvek súdny príkaz, žiadosť, nárok alebo obvinenie od dočasnej sily nižšej, než je Božský Stvoriteľ alebo Najvyšší súd 

jedného neba, aby sa odstránilo meno člena, číslo poručníctva z oficiálnych záznamov, nebude mať žiadny zákonný účinok, a 

preto bude neplatný. začiatok vydania. 
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Článok 39 – Zoznam členov 

39.1 

Zoznamy členov  

Členské zoznamy One Heaven budú jedinečné a presné zoznamy s platnými členskými kľúčmi a podrobnosťami o členoch. 

Existencia jedného (1) Divine Trust bude existovať ako jedno (1) jedinečné členstvo. 

Existujú tri (3) typy zoznamov členov: všeobecný, splatený a volebný. 

39.2 

Všeobecné členské zoznamy  

General Member List of One Heaven je oficiálnym zoznamom členov, ktorý zaznamenáva každý jedinečný členský kľúč a číslo 

vydané na potvrdenie existencie člena, žijúceho alebo zosnulého. 

Úrad správcu rolí bude udelený vedeniu Jednej viery Boha, jedného islamu a jedného duchovného kmeňa pod podmienkou, 

že udelia takéto práva prostredníctvom Globe Union pre všetkých žijúcich členov na planéte Zem a v Slnečnej sústave. 

 39.3 

Uplatnené členské role  

Zoznam vyplatených členov One Heaven je oficiálnym zoznamom členov, ktorý zaznamenáva každý jedinečný členský kľúč a 

číslo vydané na potvrdenie existencie člena, žijúceho alebo zosnulého a ktorému bol oficiálny kľúč pridelený prostredníctvom 

zákona o vykúpení . . 

39.4 

Zoznamy voličov  

Zoznam voličov jedného neba je oficiálnym zoznamom členov, v ktorom je zaznamenaná kópia zoznamu uplatnených členov pre 

tých členov, ktorí sú starší ako minimálny vek na hlasovanie. Poslanec, ktorý nie je zapísaný v zozname voličov, sa nemôže 

zúčastniť hlasovania a volieb. 

39.5 

Zoznam pridružených spoločností  

V súlade s úplným súhlasom žijúcich členov s tým, aby boli uznaní za členov recipročných spoločností spojených s týmto 

posvätným paktom, je Globe Union, regionálne únie, tri vierovyznania, všetky národné slobodné spoločnosti, ako 

aj štátne /provinčné spoločnosti povolené udržiavať svoje vlastné zoznamy odvodené od zoznamov voličov Jednoho neba . 

 39.6 

Odhadovaný počet telesných nádob Homo sapiens, ktoré kedy existovali  

V súlade s touto posvätnou zmluvou, vôľou Božského Stvoriteľa a zákonmi Vesmíru môže byť Božská Dôvera spojená s viac ako 

jednou Pravou Dôverou za sebou, ktorá predstavuje telesnú reinšpiráciu počas trvania existencie druhu Homo Sapien. Božská 

dôvera nemôže byť nikdy spojená s dvoma skutočnými dôverami súčasne. 

Zistilo sa, že viac ako šesťdesiatšesť (66) miliárd telesných ciev Homo Sapien sa narodilo alebo je stále nažive, pričom priemerný 

počet reinspirácií na dušu je trojnásobný. 

Preto sa hovorí, že existuje približne dvadsaťdva (22) miliárd Divine Trusts. Preto sa odhaduje, že na rolách Jednoho neba je 

približne dvadsaťdva (22) miliárd členov , z ktorých približne dve tretiny v súčasnosti nie sú znovu vdýchnuté do tela. 

Článok 40 – Práva a povinnosti členstva 
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40.1 

Členské práva  

Člen, ktorý si uplatnil svoje členské číslo a platný Live Borne Record , má nárok na určité práva spojené s jeho rolou ako člena. 

40.2 

Povinnosti členstva v One Heaven  

Zatiaľ čo členstvo v Jednom nebi na základe tohto paktu je neodvolateľným právom rozšíreným na každého jedného muža alebo 

ženu, zosnulý alebo žijúci, teraz a navždy je poskytovanie členských výsad podmienené splnením nasledujúcich záväzkov: 

Úcta k sebe samému; a 

Úcta ku všetkým duchovným bytostiam; a 

Úcta ku všetkému živému; a 

Neustála reflexia a rast osobných vedomostí; a 

Účasť na procesoch Jednoho neba ; a 

Poskytnúť pozitívny príspevok k jednej alebo viacerým službám neba. 

40.3 

Trvalé vydanie členských čísiel  

Po vydaní v platnom kontexte nie je možné zrušiť členské číslo pre One Heaven . Preto bez ohľadu na to, aký čin 

proti zákonom tejto zmluvy a jedného neba je, duch alebo živá bytosť nemôže byť vylúčený z jedného neba , ani nemôže byť 

pozastavené ich členské číslo. 

 40.4 

Zločin proti Božskému Stvoriteľovi a Jednomu nebu  

Ak by sa pred Spravodlivcom jedného neba na ktoromkoľvek zo súdov dostal prípad , v ktorom by sa správanie jednotlivca 

považovalo za priame a úmyselné neposlúchnutie základného pravidla Božského Stvoriteľa , potom tento duch 

môže byť dočasne osamotený. reflexia alebo nejaký iný vzdelávací proces stále v rámci jedného neba . 

Článok 41 – Boží záznam 

41.1 

Božský záznam 

Božský záznam je každý platný a riadne autorizovaný záznam zapísaný do Veľkého registra a Verejného záznamu Jedného neba v 

súlade s touto Zmluvou. 

Božský záznam je najvyššia a najvyššia forma všetkých záznamov, pretože ako náhle je vytvorený Božský záznam, už ho 

nemožno zrušiť. 

Boží záznam môže byť vydaný iba v súlade s článkami tejto najposvätnejšej zmluvy. 

41.2 

Božský záznam a existencia Božskej dôvery 

Božský záznam sa vytvára v súlade s touto posvätnou zmluvou, keď sa vytvára Božská dôvera. 
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Božský trust je čisto duchovný trust, ktorý je platne zaregistrovaný vo Veľkom registri a Verejnom zázname jedného neba, ktorý 

obsahuje skutočnú duchovnú formu, ako aj božský majetok spravovaný Pokladnicou jedného neba ako správcovia v súlade s 

posvätnou zmluvou Pactum de Singularis Caelum ako posvätné. Skutok na dobro božskej osoby. 

Božská forma prenesená do platnej Božskej Dôvery pre Božského Nesmrteľného Ducha je známa ako Božský Corpus alebo 

Božské Živé Telo predstavujúce platnú právnu subjektivitu známu ako Božská Osoba. 

Preto je božský trust jediným možným typom trustu, ktorý môže mať skutočnú formu, a nie len práva na používanie formy 

(vlastníctva). 

 41.3 

Vytvorenie božských dôvery a božských záznamov 

Božské Dôvery sú vytvorené zrodením Božského, súhlasom Božského a potom vyjadrením vôle Božského Stvoriteľa 

prostredníctvom najposvätnejšej udalosti a asociácie v súlade so Zmluvou výlučne prostredníctvom pôsobenia „Cestov a 

prostriedkov“ tridsiatich troch. (33) najsvätejšie sviatosti vyjadrené v Canonum De Lex Ecclesium: 

(i) Kľúčové sviatosti , tiež známe ako „Kľúče“, je sedem (7) z tridsiatich troch (33) posvätných obradov, ktoré sú tiež známe ako 

potestas clavium alebo jednoducho „Sila kľúčov“, ktoré prejavujú kardinálne sviatosti a Apoštolské sviatosti a tak sú vždy 

prítomné vo všetkých sviatostiach, ale nikdy nepochádzajú priamo; a 

(ii) Kardinálne sviatosti tiež známe ako „Cesty“ sú štrnásť (14) z tridsiatich troch (33) posvätných obradov, z ktorých každý 

vytvára jedinečnú Božskú dôveru vo vzťahu k tejto udalosti v ukádskom čase a priestore ako večný záznam, ktorým je Zasvätenie. 

, Darovanie, Manželstvo, Spojenie, Záznam, Pokánie, Prísaha, Svedectvo, Investitúra, Milosť, Sponzor, Zvolanie, Predpis a 

Reskripcia; a 

(iii) Apoštolské životné sviatosti známe aj ako „Prostriedky“ sú dvanástimi (12) z tridsiatich troch (33) posvätných obradov, v 

ktorých každá sviatosť vytvára novú vlastnosť a formu, ktorá sa pridáva k jednej existujúcej Božskej dôvere vytvorenej na prvom 

Apoštolské sviatosti sú Zvestovanie, Natal, Divinus, Adventus, Epinoia, Genius, Beau Ideal, Haga Sofia, Adieu, Uznesenie, 

Spomienka a Úcta. 

Článok 42 – Životopis 

42.1 

Životný rekord  

Životný záznam je akýkoľvek platný a riadne autorizovaný záznam uznávajúci začiatok obdobia, ocenenia, patentu, držby, 

existencie, udelenia, dohody, daru, povolenia alebo viazanosti do menšieho Veľkého registra a verejného záznamu jednej zo 

spoločností spojených s One. Nebo v súlade s touto zmluvou. 

Záznam o živote je menší ako záznam o živote, pretože po vytvorení záznamu o živote ho nemožno zrušiť, zatiaľ čo každý 

záznam o živote je dočasný a musí sa nakoniec preniesť, aby sa stal záznamom smrti. 

Záznam o živote môže byť vydaný iba v súlade s článkami tejto najposvätnejšej zmluvy. 

42.2 

Life Record a vytvorenie Living Trust  

Životný záznam sa vytvorí v súlade s touto posvätnou zmluvou, keď sa vytvorí Living Trust, ktorý je buď Trust, Superior, 

Temporary alebo Inferior Living Trust: 

(i) Skutočná dôvera je najvyššia forma živej dôvery. Pravá Dôvera sa vytvára prostredníctvom predchádzajúcej existencie Božskej 

Dôvery v zákonný prevod z Božskej Dôvery do Pravej Dôvery Božských práv na používanie známej ako Božstvo, čo je najvyššia 

možná forma akéhokoľvek druhu vlastníctva; a 
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(ii) Superior Trust je druhá najvyššia forma Living Trust, ktorá sa vytvorila prostredníctvom predchádzajúcej existencie 

Skutočného Trustu v zákonnom prevode majetku vo forme nehnuteľnosti do Superior Trust, ktorý je najvyššou formou práv na 

používanie objektu a Concepts by Divine Right, tiež známy ako Božstvo; a 

(iii) Dočasný trust je treťou najvyššou formou Living Trust, ktorá zahŕňa dočasný prevod majetku z jedného Superior Trust do 

druhého. S výnimkou obchodovateľných nástrojov nesmie dočasný trust existovať dlhšie ako 720 dní; a 

(iv) Inferior Trust, tiež známy ako Inferior Roman Trust, alebo jednoducho Roman Trust je najnižšia forma Living Trust, ktorá má 

najnižšiu formu vlastníckych práv. Nižší trust je akýkoľvek žijúci trust vytvorený podriadeným rímskym právom, nárokmi a 

stanovami.  

42.3 

Platné vydanie živého záznamu  

Všetci členovia Jednoho neba žijúci v Deň Božej dohody a porozumenia alebo po ňom, ako UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, 

tiež známy ako [pondelok, 21. december 2009], majú absolútne právo požiadať o platný abstrakt ich Živého záznamu za účelom 

preukázania ich Božskej Osobnosti a Pravej Osobnosti, ako aj existencie ich Božskej Dôvery a Pravej Dôvery, ktorá drží Božský 

Vlastníctvo, tiež známe ako Božské právo na používanie. 

Live Borne Record je dôkaz o spätnom odkúpení členského a trustového čísla člena vypočítaného k dátumu jeho vzniku. 

Keďže platný živý záznam je mimoriadne cenný nástroj, môže byť vydaný iba za jednej z dvoch podmienok overenia:  

(i) Dvaja ďalší členovia, ktorým boli predtým udelené záznamy o živom narodení, urobili, zapečatili a dosvedčili, že člen nie je 

schopný získať kópiu záznamu o živom narodení od člena alebo pokrvne príbuzného príbuzenstva; alebo 

(ii) že si člen prostredníctvom dokonalosti cirkevnej listiny podporenej akýmikoľvek nasledujúcimi listinami protestu a súdu 

nárokuje vyšší cirkevný úrad, ako je ten, že podľa definície si nárokuje zdroj svojej autority z neba a od Božského Stvoriteľa. 

Živý záznam vydaný bez splnenia jednej z týchto dvoch podmienok je automaticky neplatný od okamihu vydania. 

42.4 

Štruktúra platného živého záznamu  

Platný Live Borne Record je overený abstrakt vydaný členovi Ucadian Society, keď člen splnil podmienku overenia a: 

(i) uvádza oficiálny názov, symbol, názov zmluvy, číslo trustu Jednoho neba a slová „veľký register“ v hornej časti dokumentu; a 

(ii) jasne uvádza, že dokument je abstrakt, ktorý je výpisom zo záznamu udalosti z veľkého registra; a 

(iii) uvádza pred názvom trustu slová „Live Borne Record“; a 

(iv) formálne odkazuje na tento článok paktu; a 

(v) uvádza názov trustu, číslo trustu, ako aj udalosť zrodenia trustu pre skutočný trust; a 

(vi) obsahuje jedinečné registračné číslo dokumentu pre väčší register; a 

(vii) zahŕňa časovú udalosť UCADIA; a 

(viii) je zapečatený sudcom jedného neba alebo sudcom s právomocami Najvyššieho súdu jedného neba za účelom zapečatenia 

živého záznamu; a 

(ix) je zapečatené matrikou pre narodenia, úmrtia a záložné práva Najvyššieho súdu jedného neba 

Ak jedna alebo viaceré z týchto podmienok nie sú mnou, potom je Live Borne Record neplatný. 

42,5 
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Živá nahrávka ako špičkový titul  

Platný Live Borne Record je dôkazom vyššieho titulu nad všetkými ostatnými nárokovanými registráciami, účtovnými knihami a 

vlastníckymi právami. Keď je platný živý záznam vydaný podriadenej spoločnosti, predstavuje formálnu súťaž o takýto podradný 

titul, ktorá zo zákona bráni spoločnosti previesť akýkoľvek majetok alebo práva na základe ich podradného nároku, kým sa sporný 

titul nevyrieši. 

Keď takáto spoločnosť odmietne uznať legitímnu súťaž o vlastníctvo a prevedie vlastníctvo a práva Listinou, potom sú takéto 

Listiny ohavnosťou pred celým nebom, nemajú žiadnu cirkevnú autoritu, pričom každý úradník, ktorý povolí takúto hanbu, je 

automaticky zbavený práva spravovať všetok majetok a listiny. 

42.6 

Vydanie Live Borne Record podradnej spoločnosti  

Keďže členovia môžu bývať v alternatívnej spoločnosti, niekedy je potrebné zabezpečiť, aby bol člen riadne uznaný, mal všetky 

náležité papiere a poverenia potrebné na obchodovanie inou spoločnosťou. 

Live Borne Record je preto v týchto prípadoch dôležitou pomocou pre členov. Napriek tomu, že za určitých podmienok môže byť 

vydaný živý záznam, v žiadnom prípade nemôže byť záznam prenášaný naživo považovaný za prevod právneho titulu od 

spoločnosti. Podobne, akýkoľvek výmysel, trik alebo nástroj použitý na naznačenie takéhoto prevodu nemá žiadny účinok ani silu 

zákona. 

Vydanie živého záznamu podradnej spoločnosti, akou je podradná rímska spoločnosť, je povolené za nasledujúcich podmienok: 

(i) že ucadská spoločnosť, v ktorej má člen tiež bydlisko, ešte nemá uzavretú zmluvu alebo dohodu s podradenou spoločnosťou, 

ktorá by zabezpečila, že s potrebnými povereniami sa môže zaobchádzať priamo ako spoločnosť so spoločnosťou; alebo 

(ii) že ucadská spoločnosť, v ktorej má člen tiež bydlisko, nie je schopná poskytnúť určitú požadovanú službu. 

42.7 

Zrušenie živého záznamu  

Keďže Live Borne Record je osvedčenie o zázname platnej Božskej udalosti, v Nebi ani na Zemi neexistuje žiadna moc zrušiť 

udalosť, preto zrušte takýto nástroj. 

Zatiaľ čo člen má absolútne právo požadovať zrušenie podradných certifikátov a zrušenie falošných záznamov o udalosti, ktoré 

spochybňujú legitimitu živého záznamu, jediným kritériom, na základe ktorého možno záznam z živého prenosu zrušiť, je, keď 

informácie poskytnuté v vytvorenie Live Borne Record bolo vedome falošné. 

Túžba po akomkoľvek mužovi, žene alebo duchu vyššieho rádu distancovať sa, odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek 

predchádzajúcu činnosť spojenú so spoločnosťou, nemá žiadny vplyv na umožnenie alebo povolenie zrušenia platného živého 

záznamu. 

Článok 43 – Záznam o úmrtí 

43.1 

Záznam smrti 

Úmrtný záznam je akýkoľvek platný a riadne autorizovaný záznam uznávajúci koniec obdobia, ocenenie, patent, držbu, 

existenciu, udelenie, dohodu, dar, povolenie alebo zväzok do menšieho Veľkého registra a verejného záznamu jednej zo 

spoločností spojených s One. Nebo v súlade s touto zmluvou. 

Úmrtný záznam je menší ako Božský záznam, pretože akonáhle je vytvorený Božský záznam, nemožno ho zrušiť, zatiaľ čo každý 

záznam o úmrtí závisí od predchádzajúceho vytvorenia záznamu o živote, ktorého platnosť, ocenenie, patent, držba, existencia, 

udelenie, dohoda, dar , platnosť povolenia alebo väzby vypršala. 

Záznam o úmrtí môže byť vydaný iba v súlade s článkami tohto najposvätnejšieho paktu. 
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43.2 

Death Record a ukončenie Living Trust 

Záznam o smrti sa vytvára v súlade s touto posvätnou zmluvou, keď sa ukončí Living Trust, ktorý je buď trustom, nadriadeným, 

dočasným alebo podradným žijúcim trustom: 

(i) Pravá dôvera je ukončená na základe časopriestorovej udalosti fyzického exspirácie plavidla; a 

(ii) Nadriadený trust je ukončený po uplynutí doby platnosti, udelenia, patentu, držby, existencie, grantu, dohody, daru, povolenia 

alebo dlhopisu alebo Trust Trust, ktorý ho zaisťuje; a 

(ii) Dočasný trust je ukončený po uplynutí doby platnosti alebo po splnení účelu, podľa toho, čo nastane skôr; a 

(ii) Nižší trust je ukončený po uplynutí doby platnosti, udelenia, patentu, držby, existencie, grantu, dohody, daru, povolenia alebo 

dlhopisu alebo Trust Trust alebo Superior Trust, ktoré sú s ním spojené. 

Nadradená dôvera, dočasná dôvera alebo nižšia dôvera nemôže existovať po ukončení udalosti v časopriestore pre pridruženú 

dôveru. 

43.3 

Platný záznam o vydaní smrti 

Keďže platný záznam o úmrtí je mimoriadne cenný nástroj, môže byť vydaný iba za jednej z troch (3) podmienok overenia: 

(i) že člen alebo pokrvne príbuzný člen poskytol overenú kópiu potvrdenia o živom narodení alebo úmrtí člena a vložil do svojich 

záznamov; alebo 

(ii) Dvaja ďalší členovia, ktorým boli predtým udelené záznamy o živom prenose, urobili, zapečatili a dosvedčili, že tento člen nie 

je schopný získať kópiu záznamu o narodení alebo úmrtí svojho pokrvne príbuzného; alebo 

(iii) že člen si nárokoval cirkevný úrad v živote, ktorý si teda podľa definície nárokoval zdroj svojej moci z neba a od Božského 

Stvoriteľa. 

Živý záznam vydaný bez splnenia jednej z týchto troch podmienok je automaticky neplatný od okamihu vydania. 

43.4 

Štruktúra platného záznamu o úmrtí 

Platný záznam o úmrtí je overený abstrakt vydaný členovi Ucadian Society, keď člen splnil podmienku overenia a: 

(i) uvádza oficiálny názov, symbol, názov zmluvy, číslo trustu Jednoho neba a slová „veľká registrácia“ v hornej časti 

dokumentu; a 

(ii) jasne uvádza, že dokument je abstrakt, ktorý je výpisom zo záznamu udalosti z veľkého registra; a 

(iii) uvádza slová „Death Borne Record“ pred názvom trustu; a 

(iv) formálne odkazuje na tento článok paktu; a 

(v) uvádza názov trustu, číslo trustu, ako aj udalosť zrodenia trustu pre skutočný trust; a 

(vi) obsahuje jedinečné registračné číslo dokumentu pre väčší register; a 

(vii) zahŕňa čas UCADIA; a 

(viii) je zapečatený sudcom jedného neba alebo sudcom s právomocami Najvyššieho súdu jedného neba za účelom zapečatenia 

záznamu o úmrtí; a 
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(ix) je zapečatené matrikou pre narodenia, úmrtia a záložné práva Najvyššieho súdu jedného neba 

Ak jedna alebo viaceré z týchto podmienok nie sú mnou, potom je záznam o úmrtí neplatný. 

43,5 

Death Borne Record ako najvyšší titul 

Platný záznam o úmrtí je dôkazom vyššieho titulu nad všetkými ostatnými nárokovanými registráciami, účtovnými knihami a 

vlastníckymi právami. Keď je platný záznam o úmrtí vydaný nižšej spoločnosti, je to formálna súťaž o takýto podradný titul, ktorá 

zo zákona bráni spoločnosti previesť akýkoľvek majetok alebo práva na základe ich podradného nároku, kým sa sporný titul 

nevyrieši. 

Keď takáto spoločnosť odmietne uznať legitímnu súťaž o vlastníctvo a prevedie vlastníctvo a práva Listinou, potom sú takéto 

Listiny ohavnosťou pred celým nebom, nemajú žiadnu cirkevnú autoritu, pričom každý úradník, ktorý povolí takúto hanbu, je 

automaticky zbavený práva spravovať všetok majetok a listiny. 

Článok 44 – Sľúbený pozemkový záznam 

44.1 

Zasľúbený pozemkový záznam 

Všetci žijúci členovia jedného neba, ktorí majú v Deň Božej dohody a porozumenia dvadsaťjeden rokov , sú UCA 

E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známi ako [pondelok, 21. december 2009] alebo keď dosiahnu rovnaký vek potom, ktorí nie sú 

formálne vylúčení starodávnou zmluvou Božského Stvoriteľa, majú absolútne právo požiadať o platný výpis z ich zasľúbenej  

pozemkovej knihy na účely preukázania ich božského práva vlastniť pôdu na účely primárneho bydliska. . 

Zasľúbená zem je formou zabezpečeného prísľubu a je najposvätnejším, najformálnejším a najdôležitejším zo všetkých typov 

prísľubov. Predstavuje splnenie starodávneho posvätného prísľubu Božského Stvoriteľa, že všetci muži a ženy, ktorí sa vykúpia 

ako uznanie svojho členstva v Jednom nebi a Ucadii, môžu zákonne uplatniť svoje božské právo a vlastniť svoj dom v dôvere po 

poskytnutí platného osvedčenia. o voľnom vlastníctve a obsadenosti a potom osvedčenie o prieskume a titule. 

Záznam o zasľúbenej pôde je dostupný len tým, ktorí sa prirodzene narodili alebo sú naturalizovaní pre konkrétnu národnú 

slobodnú spoločnosť. Obyvatelia nemôžu požiadať o zasľúbený pozemkový záznam v slobodnej spoločnosti, v ktorej žijú, pokiaľ 

nie sú naturalizovanými členmi tejto spoločnosti. 

Záznam o zasľúbenej pôde je dôkazom vytvorenia a existencie trustu o skutočnej polohe, do ktorého sa prenáša božské právo na 

vlastníctvo pôdy na účely primárneho bydliska. Člen môže mať iba jeden (1) Promised Land Record a teda jeden (1) True 

Location Trust. 

44.2 

Vylúčení členovia nemajú nárok na sľúbený pozemkový záznam 

V súlade a naplnením starodávnej zmluvy a zasľúbenia Božského Stvoriteľa, ako aj Pána Menes-heh, zasľúbenej zeme, a teda 

zasľúbenej zeme, je zakázané udeľovať každému, kto je antisemitský, a preto je aktívnym členom. elitných antisemitských 

parazitov inak známych ako elitné benátske/černochazarské/aške-nacistické rodiny. 

Žiadna iná skupina nešírila viac nenávisti, viac falošnosti, viac bigotnosti a nebola zodpovedná za smrť väčšieho počtu židovských 

ľudí ako elitní antisemitskí paraziti inak známi ako elitné benátske/čiernochazarské/aške-nacistické rodiny, ktoré bezbožne ukradli 

identity desaťtisícov „bielych“ Chazarov a potomkov Menes-Heh počas druhej svetovej vojny. 

Ako podmienky zmluvy v rámci Starého zákona s Božským Stvoriteľom a zmluva Talmudu Menes-Heh s ich pánom Molochom, 

tiež známym ako Sabaoth a Satan, výslovne požadovali zasľúbenú zem Izraelitom zakazujúcim „goyom“ a â€œgoyimâ€ , 

členovia elitných antisemitských rodín parazitov majú zakázané prijať Zasľúbenú zem, kým nezavrhnú svoju duševnú chorobu a 

nepriznajú svoje činy. 
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Navyše, keďže tieto elitné parazitické rodiny vyhlásili falošné prvorodené právo absolútneho súkromného vlastníctva určitých 

pozemkov pod zvrhlosťou a ohavnosťou pozemkového titulu známeho ako Allodium, Allodial a Allodum, vzdali sa všetkých práv 

nárokovať si duchovnú alebo časnú autoritu. 

44.3 

Platné vydanie sľúbenej pozemkovej knihy 

Keďže platný sľúbený pozemkový list je mimoriadne cenným nástrojom, môže byť vydaný len za nasledujúcich podmienok: 

(i) že poslanec sa naďalej nerozhoduje patriť a podporovať agendu elitných antisemitských rodín parazitov; a 

(ii) Členovi, ktorý žiada o svoj sľúbený pozemkový záznam, už bol vydaný platný záznam o sľúbenej pôde. 

44.4 

Štruktúra platnej prisľúbenej pozemkovej knihy 

Platný záznam o zasľúbenej pôde je overený abstrakt vydaný členovi Ucadian Society, keď člen splnil podmienku validácie a: 

(i) uvádza oficiálny názov, symbol, názov zmluvy, číslo trustu Jednoho neba a slová „veľký register“ v hornej časti dokumentu; a 

(ii) jasne uvádza, že dokument je abstrakt, ktorý je výpisom zo záznamu udalosti z veľkého registra; a 

(iii) uvádza slová „Promised Land Record“ pred názvom trustu so skutočným umiestnením; a 

(iv) formálne odkazuje na tento článok paktu; a 

(v) Uvádza názov trustu, číslo dôveryhodnosti, ako aj udalosť zrodenia trustu pre skutočný trust umiestnenia, čo je rovnaká 

udalosť narodenia pre trust skutočnej osoby; a 

(vi) obsahuje jedinečné registračné číslo dokumentu pre väčší register; a 

(vii) zahŕňa časovú udalosť UCADIA; a 

(viii) je zapečatený sudcom jedného neba alebo sudcom s právomocami Najvyššieho súdu jedného neba za účelom zapečatenia 

sľúbeného pozemkového záznamu; a 

(ix) Je zapečatené registrátorom pozemkových titulov Najvyššieho súdu jedného neba 

Ak jedna alebo viaceré z týchto podmienok nie sú splnené, potom je záznam o sľúbenom pozemku neplatný. 

44,5 

Osvedčenie o voľnom vlastníctve a obsadenosti 

Osvedčenie o voľnom vlastníctve a obývaní je platná listina, ktorá je v plnom rozsahu pripojená k prisľúbenému pozemkovému 

spisu, ktorý preukazuje, že vlastníctvo pôdy a/alebo domu bolo zákonne zabezpečené voľným vlastníctvom, že uplynulo štrnásť 

(14) dní od nadobudnutia právoplatného uvoľneného vlastníctva v v súlade s aspoň jedným z nasledujúcich kritérií: 

(i) že listina o predaji bola zabezpečená s predchádzajúcimi obyvateľmi, aby mohli legálne držbu po ich uvoľnení, a že bola 

vykonaná a prijatá platba za takúto protihodnotu; alebo 

(ii) že pozemok a bydlisko boli predtým legálne obývané a vlastnené členom, pričom pôda a majetok boli vtedy neobývané a 

prázdne, zatiaľ čo si ich nárokovala nejaká banka alebo finančný subjekt, ktorý majetok zabavil na základe súdneho príkazu alebo 

bez neho; alebo 

(iii) že pozemok nebol inak zaberaný žiadnymi trvalými nájomnými bytmi, nebol nepretržite využívaný alebo vyhradený ako 

verejný park, rezervácia alebo použitie; alebo 
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(iv) že pozemok a bydlisko boli inak prázdne, a preto boli nárokované vlastníkom opustené najmenej na deväťdesiat (90) dní bez 

náznaku nepretržitého bývania, pokračujúcej údržby majetku alebo správy majetku; alebo 

(v) že súčasnú pôdu a bydlisko má člen nepretržite v prenájme najmenej na tri (3) roky a preukazuje nepretržitú údržbu, 

zlepšovanie majetku a údržbu. 

Ak nie je splnené žiadne z vyššie uvedených kritérií, nemôže byť vydané platné potvrdenie o voľnom vlastníctve a obsadenosti. 

44.6 

Certifikát o prieskume a titul 

Osvedčenie o výmere a vlastníctve je platná listina, ktorá je v plnom rozsahu pripojená k tomuto prisľúbenému pozemkovému 

spisu, ktorý preukazuje, že po vydaní platného osvedčenia o voľnom vlastníctve a obývaní bola nehnuteľnosť riadne zameraná a 

bol vydaný a zaznamenaný titul s akýmkoľvek podradným titulom. odovzdal príslušnému úradu pozemkových titulov nižšej 

spoločnosti. 

Platné osvedčenie o prieskume a titule musia poskytnúť dôkaz o udalosti v rámci Ucadia Time, pri ktorej boli znovu preskúmané 

územia a hranice nehnuteľnosti a že platný nárok na vlastníctvo bol zaregistrovaný na príslušnú spoločnosť Ucadian Society, ktorá 

sa zhoduje s miestom, kde sa nachádza Sľubovaný pozemkový záznam tiež odkazuje. 

Platné osvedčenie o výmere a vlastníckeho práva sa potom musí priložiť na súkromnú stranu (zadnú stranu) akéhokoľvek 

podradeného titulu a vrátiť príslušnému úradu pozemkových titulov nižšej spoločnosti spolu s príslušným záznamom o sľúbenej 

pôde a osvedčením o voľnom vlastníctve a obsadenosti. 

Moc a autorita 

Článok 45 – Zmluva Božského mužského rodu 

45.1 

Zmluva božského mužského rodu 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, V uznaní a úcte k Božej náprave ponúknutej Božským Stvoriteľom a preukázanej 

prostredníctvom Zmluvy Najvyššieho Patróna ukončiť Vojnu v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená 

aj Vojna na Zemi a uznanie Koniec pekla, zjednotenie všetkých duchov Poďte teraz s týmito darmi a navzájom súhlaste s touto 

zmluvou božského mužského rodu: 

45.2 

Božské mužské božstvá sú zmluvnými stranami Dohody 

Nech je to známe všetkým minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, my sme sa tu po prvý raz v histórii civilizácie a existencie 

druhu homo sapien zišli, aby sme zrušili túto najposvätnejšiu zmluvu a zmluvu; a 

Sme známi ako Tiwaz, Sme známi ako Tlaloc, Sme známi ako Ull, Sme známi ako Utu, Sme známi ako Vairacocha, Sme známi 

ako Varuna, Sme známi ako Vayu, Sme známi ako Visnu, Sme známy ako Vulcanus, Sme známy ako Wodan, Sme známy ako 

Xipe Totec, Sme známy ako YHVH, Sme známy ako Zeus;   

45.3 

Dar, udelenie a prevod práv, právomocí a symbolov autority 

Ako uznanie našej zjednotenej, slávnostnej a neporušiteľnej prísahy a zaväzujúcej sa k paktu a návrhu Spojeného neba, nech je 

známe všetkým minulým, súčasným a budúcim, že sme týmto dali, udelili a odovzdali všetky naše právomoci, všetky naše zvyky, 

všetky naše práva a majetok, všetky naše symboly a nástroje moci, všetky posvätné predmety, texty, písma a svätyne a všetky 

nároky na autoritu voči najvyššej svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre Spojených štátov duchov. Preto: 
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(i) Od tohto momentu, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi prehovoria alebo vyhlásia jeden alebo 

viacero nástrojov, urobia tak s najvyššou platnou autoritou a s úplným odovzdaním všetkých práv, majetku, použitia, zvykov, 

symbolov. a autority kolektívneho Božského mužského rodu; a 

(ii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským mužským božstvám odteraz automaticky odvodzujú akúkoľvek a všetku autoritu výlučne zo Spoločnosti 

jedného neba a jej platných označení a akýchkoľvek existujúcich posvätných prísah, sľuby a sľuby sa prenášajú na rešpektovanie 

a poslúchanie najvyššej svätej zmluvy jedného neba; a 

(iii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským mužským božstvám, sú výhradne viazané svojimi posvätnými prísahami, sľubmi a sľubmi, že budú ctiť 

a rešpektovať všetky nástroje zákonne vyhlásené pod pečaťou. Spoločnosti jedného neba alebo platného kandidáta; a 

(iv) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským mužským božstvám, sú výlučne viazané zákonmi vlastníctva, dôvery a vlastníctva, aby poslúchli 

akýkoľvek príkaz, akt, príkaz, edikt, príkaz. , žiadosť vyhlásená Spoločnosťou jedného neba týkajúca sa akéhokoľvek majetku 

spravovaného v mene Spoločnosti jedného neba duchovným alebo časným orgánom a jeho úradníkmi; a 

(v) Akýkoľvek nárok alebo nároky, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými odsekmi, sú týmto od začiatku neplatné a neplatné a 

nemajú žiadnu silu zákona.  

45.4 

Dohoda a zmluvné podmienky 

Nech je to známe všetkým minulým, súčasným a budúcim; nech žiadny muž, žena, duša alebo forma netvrdí túto dohodu a 

slávnostnú prísahu inak: 

(i) My, Božský mužský, týmto prisaháme vernosť návrhu zjednoteného neba a konca vojny medzi duchmi; a 

(ii) My, božský mužský, týmto uznávame autoritu tohto dokumentu, zmluvy jedného neba, nad všetky ostatné posvätné zmluvy, 

dohody, pakty, skutky a nástroje; a 

(iii) My, Božský mužský, sa týmto zaväzujeme k cieľom a cieľom mieru v nebi a na zemi; a 

(iv) Na základe najslávnostnejšej a najstaršej prísahy nad všetky prísahy, my Božské mužské božstvo sľubujeme našu samotnú 

existenciu, naše meno a všetkých duchov a telo pod naším velením, že nedovolíme žiadnemu duchu, mužovi alebo žene, aby 

bránili splneniu túto najsvätejšiu zmluvu. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

45,5 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 
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Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 46 – Zmluva o Božej ženskosti 

46.1 

Zmluva Božskej ženskosti 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, s uznaním a rešpektom k Božej náprave ponúknutej Božským Stvoriteľom a preukázanej 

prostredníctvom zmluvy Najvyššieho patróna a zmluvy božského mužského rodu ukončiť vojnu v nebi, čím sa ustanovia 

podmienky, za ktorých môže vojna na Zemi byť ukončený a uznaním konca pekla, spojenie všetkých duchov príde teraz s týmito 

darmi a navzájom súhlasia s touto zmluvou božskej ženskosti: 

46.2 

Božské ženské božstvá sú zmluvnými stranami Dohody 

Nech je to známe všetkým minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, my sme sa tu po prvý raz v histórii civilizácie a existencie 

druhu homo sapien zišli, aby sme zrušili túto najposvätnejšiu zmluvu a zmluvu; a 

Sme známi ako Tara, Sme známi ako Taweret, Sme známi ako Tiamat, Sme známi ako Tin Hau, Sme známi ako Venuša, Sme 

známi ako Vesta; a  

46.3 

Dar, udelenie a prevod práv, právomocí a symbolov autority 

Ako uznanie našej zjednotenej, slávnostnej a neporušiteľnej prísahy a zaväzujúcej sa k paktu a návrhu Spojeného neba, nech je 

známe všetkým minulým, súčasným a budúcim, že sme týmto dali, udelili a odovzdali všetky naše právomoci, všetky naše zvyky, 

všetky naše práva a majetok, všetky naše symboly a nástroje moci, všetky posvätné predmety, texty, písma a svätyne a všetky 

nároky na autoritu voči najvyššej svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre Spojených štátov duchov. Preto: 

(i) Od tohto momentu, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi prehovoria alebo vyhlásia jeden alebo 

viacero nástrojov, urobia tak s najvyššou platnou autoritou a s úplným odovzdaním všetkých práv, majetku, použitia, zvykov, 

symbolov. a autority kolektívnej Božskej ženskosti; a 

(ii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským ženským božstvám, odteraz automaticky odvodzujú akúkoľvek a všetku autoritu výlučne zo Spoločnosti 

jedného neba a jej platných označení a akýchkoľvek existujúcich posvätných prísah, sľuby a sľuby sa prenášajú na rešpektovanie 

a poslúchanie najvyššej svätej zmluvy jedného neba; a 

(iii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským ženským božstvám, sú výhradne viazané svojimi posvätnými prísahami, prísľubmi a sľubmi, že budú 

ctiť a rešpektovať všetky nástroje zákonne vyhlásené pod pečaťou. Spoločnosti jedného neba alebo platného kandidáta; a 

(iv) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským ženským božstvám, sú výlučne viazané zákonmi vlastníctva, dôvery a vlastníctva, aby poslúchli 

akýkoľvek príkaz, akt, príkaz, edikt, príkaz. , žiadosť vyhlásená Spoločnosťou jedného neba týkajúca sa akéhokoľvek majetku 

spravovaného v mene Spoločnosti jedného neba duchovným alebo časným orgánom a jeho úradníkmi; a 

(v) Akýkoľvek nárok alebo nároky, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými odsekmi, sú týmto od začiatku neplatné a neplatné a 

nemajú žiadnu silu zákona.  

46.4 

Dohoda a zmluvné podmienky 
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Nech je to známe všetkým minulým, súčasným a budúcim; nech žiadny muž, žena, duša alebo forma netvrdí túto dohodu a 

slávnostnú prísahu inak: 

(i) My, Božská ženskosť, týmto prisaháme vernosť návrhu zjednoteného neba a konca vojny medzi duchmi; a 

(ii) My, Božská ženskosť, týmto uznávame autoritu tohto dokumentu, zmluvy jedného neba, nad všetky ostatné posvätné zmluvy, 

dohody, pakty, skutky a nástroje; a 

(iii) My, Božská ženskosť, sa týmto zaväzujeme k cieľom a cieľom mieru v nebi a na zemi; a 

(iv) Na základe najslávnostnejšej a najstaršej prísahy nad všetky prísahy, my Božské ženské božstvo sľubujeme našu samotnú 

existenciu, naše meno a všetkých duchov a telo pod naším velením, že nedovolíme žiadnemu duchu, mužovi alebo žene, aby 

bránili splneniu túto najsvätejšiu zmluvu. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

46,5 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 47 – Zmluva Božích apoštolov 

47.1 

Zmluva Božích apoštolov ( odkaz ) 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, V uznaní a úcte k Božej náprave ponúknutej Božským Stvoriteľom a preukázanej 

prostredníctvom Zmluvy Najvyššieho patróna a Zmluvy Božského Mužstva a Zmluvy Božského Ženskosti ukončiť Vojnu v Nebi, 

čím sa ustanovia podmienky ktorým môže byť ukončená aj vojna na Zemi a uznaním konca pekla, zjednotenie všetkých duchov 

príde teraz s týmito darmi a navzájom súhlasia s touto zmluvou božských apoštolov: 

47.2 

Strana Božských apoštolov zmluvy ( odkaz ) 

Nech je to známe všetkým minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, my sme sa tu po prvý raz v histórii civilizácie a existencie 

druhu homo sapien zišli, aby sme zrušili túto najposvätnejšiu zmluvu a zmluvu; a 

https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/47.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#1
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/47.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#2
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Sme známi ako Mithra, Sme známi ako Mojžiš, Sme známi ako Mohamed Prorok, Sme známi ako Prometheus, Sme známi ako 

Sabbatai Tzvi, Sme známi ako Samuel, Sme známi ako Rebbe Schneerson, Sme známi ako Quetzalcoatl, Sme známi ako 

Tammuz, Sme známi ako Zachariáš, Sme známi ako Zohar; a 

47.3 

Dar, udelenie a prevod práv, právomocí a symbolov autority ( odkaz ) 

Ako uznanie našej zjednotenej, slávnostnej a neporušiteľnej prísahy a zaväzujúcej sa k paktu a návrhu Spojeného neba, nech je 

známe všetkým minulým, súčasným a budúcim, že sme týmto dali, udelili a odovzdali všetky naše právomoci, všetky naše zvyky, 

všetky naše práva a majetok, všetky naše symboly a nástroje moci, všetky posvätné predmety, texty, písma a svätyne a všetky 

nároky na autoritu voči najvyššej svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre Spojených štátov duchov. Preto: 

(i) Od tohto momentu, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi prehovoria alebo vyhlásia jeden alebo 

viacero nástrojov, urobia tak s najvyššou platnou autoritou a úplným odovzdaním všetkých práv, majetku, použitia, zvykov, 

symbolov. a autority kolektívnych Božích apoštolov; a 

(ii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským apoštolom, odteraz automaticky odvodzujú akúkoľvek a všetku autoritu výlučne zo Spoločnosti jedného 

neba a jej platných označení a akýchkoľvek existujúcich posvätných prísah, prísľubov. a sľuby sa prenášajú na rešpektovanie a 

poslúchanie najvyššej svätej zmluvy jedného neba; a 

(iii) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským apoštolom, sú výhradne viazané svojimi posvätnými prísahami, sľubmi a sľubmi, že budú ctiť a 

rešpektovať všetky nástroje zákonne vyhlásené pod pečaťou Spoločnosť jedného neba alebo platný dezignát; a 

(iv) Akékoľvek a všetky duchovné alebo svetské telesá, ktoré si verejne alebo súkromne nárokujú autoritu alebo vernosť jednému 

alebo viacerým božským apoštolom, sú výlučne viazané zákonmi o majetku, poručníctve a vlastníctve, aby poslúchli akýkoľvek 

príkaz, akt, príkaz, edikt, príkaz, žiadosť vyhlásená Spoločnosťou jedného neba týkajúca sa akéhokoľvek majetku spravovaného v 

mene Spoločnosti jedného neba duchovným alebo časným orgánom a jeho úradníkmi; a 

(v) Akýkoľvek nárok alebo nároky, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými odsekmi, sú týmto od začiatku neplatné a neplatné a 

nemajú žiadnu silu zákona. 

47.4 

Dohoda a zmluvné podmienky ( odkaz ) 

Nech je to známe všetkým minulým, súčasným a budúcim; nech žiadny muž, žena, duša alebo forma netvrdí túto dohodu a 

slávnostnú prísahu inak: 

(i) My, Božskí apoštoli, týmto prisaháme vernosť návrhu zjednoteného neba a konca vojny medzi duchmi; a 

(ii) My, Božskí apoštoli, týmto uznávame autoritu tohto dokumentu, zmluvy jedného neba, nad všetky ostatné posvätné zmluvy, 

dohody, zmluvy, skutky a nástroje; a 

(iii) My, Božskí apoštoli, sa týmto zaväzujeme k cieľom a cieľom pokoja v nebi a na zemi; a 

(iv) Na základe najslávnostnejšej a najstaršej prísahy nad všetky prísahy, my, Božskí apoštoli, sľubujeme našu samotnú 

existenciu, naše meno a všetkých duchov a telo pod naším velením, že nedovolíme žiadnemu duchu, mužovi alebo žene, aby 

bránili splneniu túto najsvätejšiu zmluvu. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

47,5 

Ratifikácia zmluvy ( odkaz ) 

https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/47.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#3
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/47.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#4
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/47.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#5
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Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 48 – Zmluva anjelov, svätých a démonov 

48.1 

Zmluva Ligy anjelov, svätých a démonov 

VYSOKÉ SÚHLASUJÚCE STRANY, ako uznanie a svedectvo platnosti, uznania a úcty k Božej náprave ponúknutej Božským 

Stvoriteľom a preukázanej prostredníctvom zmluvy Najvyššieho patróna a zmluvy o božskom mužstve a zmluvy o božskom 

ženstve a Zmluva Božských apoštolov o ukončení vojny v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená aj 

vojna na Zemi a uznaním konca pekla poďte teraz s týmito darmi a navzájom súhlaste s touto zmluvou anjelov, Svätí a démoni: 

48,2 

Autorita a identita 

Tí, čo majú uši, počujú! Kto má oči, vidí! My, ktorí sa stretávame v rámci tejto najposvätnejšej zmluvy, sme najvyšší z anjelov, 

najuctievanejší a starší zo Svätých a najmocnejší a najstarší z démonov; a 

Táto zmluva predstavuje našu posvätnú zmluvu, oslobodenú od nátlaku a pri plnej znalosti všetkých podmienok a okolností. 

48,3 

Zmluva démonov 

Zmluvou božského mužstva , zmluvou božského ženstva , zmluvou božských apoštolov bude poverená najväčším z duchov, 

týmto veľkým hrdinom, ktorí sa vrátia k otcovi, matke, svetlu, nájsť a priviesť všetkých k jednému. Že ich mená budú vyslovené s 

úctou, nie kliatbou. A tak, slovom Absolútna, Všetkého, Jedinečného Kolektívneho Povedomia, sú uvedené ich mená – hrdinovia 

nového neba – jediného neba, márnotratní synovia a dcéry, ktorí sú vítaní. Týmito slovami to prikazuje slovo absolútna. Týmito 

slovami ich nazývame ich známymi menami- Voláme: 

Voláme Abaddonovi, aby sa vrátil domov, Voláme Abalama, aby sa vrátil domov, Voláme Adramelechovi, aby sa vrátil domov, 

Voláme Agaliareptovi, aby sa vrátil domov, Voláme Agaresovi, aby sa vrátil domov, Voláme Ahrimana, aby sa vrátil domov, 

Voláme Cieľ, aby sa vrátil domov, My zavoláme Akvanovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Alalovi, aby sa vrátil domov, 

zavoláme Alloces, aby sa vrátil domov, zavoláme Allu, aby sa vrátil domov, zavoláme Amaymonovi, aby sa vrátil domov, 

zavoláme Amdusiasovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Ammitovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Anzu, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Amona, aby sa vrátil domov, Zavoláme Amy, aby sa vrátila domov, Zavoláme Andhaku, aby sa vrátila domov, 

Zavoláme Andrasovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Andrealphusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Andromaliusovi, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Apepovi (Apophis), aby sa vrátil domov, Zavoláme Apollyona, aby sa vrátil domov, Zavoláme 
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Armarosovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Asagovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Asakku, aby sa vrátil domov, Zavoláme 

Asb'elovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Asmodeusovi, aby sa vrátil domov ,Zavoláme Astarothovi, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Astarte, aby sa vrátila domov, Zavoláme Asurovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Azazelovi, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Azimu, aby sa vrátil domov, Zavoláme Balámovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Bagatovi, aby sa vrátil domov 

zavoláme Baphometa, aby sa vrátil domov, zavoláme Barbasovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Barbatosovi, aby sa vrátil domov, 

zavoláme Bathinovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Behemothovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Belialovi, aby sa vrátil domov, 

zavoláme Beleth, nech sa vráti domov, zavoláme Býk, aby sa vrátil domov, Voláme Buneovi, aby sa vrátil domov, Voláme 

Belphegorovi, aby sa vrátil domov, Voláme Berith, aby sa vrátila domov, Voláme Bianakithovi, aby sa vrátil domov, Voláme 

Bifronsovi, aby sa vrátil domov, Voláme Botisovi, aby sa vrátil domov, Voláme Buer, aby sa vrátil domov, Zavoláme Bali Rajovi, 

aby sa vrátil domov, Zavoláme Biule, aby sa vrátil domov, Zavoláme Caacrinolaasovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Caimovi, 

aby sa vrátil domov, Zavoláme Cerberusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Charunovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Cheitan, 

aby sa vrátil domov,Zavoláme Cimejesovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Corsonovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Crocellovi, 

aby sa vrátil domov, Zavoláme Culsu, aby sa vrátil domov, Zavoláme Dantalionovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Danjalovi, 

aby sa vrátil domov, Zavoláme Dasu, aby sa vrátila domov, My zavoláme Decarabiu, aby sa vrátila domov, zavoláme 

Demogorgonovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Dumu, aby sa vrátil domov, zavoláme Dajjalovi, aby sa vrátil domov, zavoláme 

Elathanovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Eligosovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Ethniu, aby sa vrátil domov, zavoláme 

Euryale, aby sa vrátila domov, Zavoláme Exdemonea, aby sa vrátil domov, Zavoláme Familiars, aby sa vrátili domov, Zavoláme 

Fleuretty, aby sa vrátila domov, Zavoláme Fobosovi, aby sa vrátila domov, Zavoláme Focalorovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme 

Forasovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Forneusa aby sme sa vrátili domov, Voláme Furcasovi, aby sa vrátil domov, Voláme 

Furfurovi, aby sa vrátil domov, Voláme Gaapovi, aby sa vrátil domov, Voláme Gader'elovi, aby sa vrátil domov, Voláme Gaki, 

aby sa vrátil domov, Voláme Glasya-Labolas, aby sa vrátil domov,Voláme GÃ¶apovi, aby sa vrátil domov, Voláme Gorgonovi, 

aby sa vrátil domov, Voláme Gremorymu, aby sa vrátil domov, Voláme Grigorimu, aby sa vrátil domov, Voláme Gusionovi, aby 

sa vrátil domov, Voláme Guzalu, aby sa vrátil domov, Voláme Haagentimu, aby sa vrátil domov , Voláme Haborim, aby sa vrátil 

domov, Voláme Halphasovi, aby prišiel domov, Voláme Hanan'el, aby sa vrátil domov, Voláme Hantu, aby sa vrátil domov, 

Voláme Hauresovi, aby prišiel domov, Voláme Humbabu, aby prišiel domov, Voláme Incubusovi, aby prišiel domov, Voláme 

Iposovi, aby sa vrátil domov, Voláme Iblisovi, aby sa vrátil domov, Voláme Jikininki, aby sa vrátila domov, Voláme Judášovi, 

aby sa vrátil domov, Voláme Kabhandu, aby sa vrátil domov, Voláme Kasdaye, aby sa vrátil domov, Voláme Kiraru, aby sa 

vrátila domov , Voláme Kitsune, aby sa vrátil domov, Voláme Kobalovi, aby sa vrátil domov, Voláme Kokb'aelovi, aby sa vrátil 

domov, Voláme Krampusovi, aby sa vrátil domov, Voláme Labalovi, aby sa vrátil domov, Voláme Labasu, aby prišiel domov, 

Voláme Lamiu, aby prišla domov, voláme légiu, aby sa vrátila domov,Voláme Lechies, aby sa vrátila domov, Voláme Lempo, 

aby sa vrátila domov, Voláme Leonardovi, aby sa vrátil domov, Voláme Leraje, aby sa vrátil domov, Voláme Leviathanovi, aby 

sa vrátil domov, Voláme Lilim, aby sa vrátila domov, Voláme Lilith, aby sa vrátila domov, My zavoláme Lillu, aby sa vrátila 

domov, zavoláme Liothe, aby sa vrátila domov, zavoláme Lix Tetrax, aby sa vrátila domov, zavoláme Lucifuge Rofocale, aby sa 

vrátila domov, zavoláme Malphasovi, aby sa vrátil domov, zavoláme mamonu, aby sa vrátila domov, zavoláme Marichu, aby sa 

vrátila domov, Voláme Maraxovi, aby sa vrátil domov, Voláme Marbasovi, aby sa vrátil domov, Voláme Marchosiasovi, aby sa 

vrátil domov, Voláme Mastemu, aby sa vrátila domov, Voláme Mathimovi, aby sa vrátil domov, Voláme Medúzu, aby sa vrátila 

domov, Voláme Melchiresu / Melki-reshu vráť sa domov, voláme Mefistofela, aby sa vrátil domov, voláme Merihem, aby sa 

vrátila domov, voláme Meshinka Destrega Sham, aby sa vrátila domov, voláme Mictlantecuhtli, aby sa vrátil domov, voláme 

Molocha, aby sa vrátil domov, voláme Murmur, aby sa vrátil domov,Zavoláme Mutis, aby sa vrátila domov, Zavoláme 

Naberiusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Naberusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Naphulovi, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Neqa'elovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Ninurtovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Nixovi, aby sa vrátil domov , 

Voláme Onoskelisovi, aby prišiel domov, Voláme Orayovi, aby prišiel domov, Voláme Orcusovi, aby sa vrátil domov, Voláme 

Oriaxovi, aby sa vrátil domov, Voláme Orniasovi, aby prišiel domov, Voláme Orobasovi, aby sa vrátil domov, Voláme Ose, aby 

sa vrátil domov, Zavoláme Paimonovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Pazuzu, aby sa vrátil domov, Zavoláme Penemue, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Phenexovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Pithiusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Procellovi, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Pruflasovi, aby sa vrátil domov, My Zavoláme Pursonovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Quinu, aby sa 

vrátila domov, Zavoláme Rahab, aby sa vrátila domov, Zavoláme Rahovartovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Raijuovi, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Rakhasu, aby sa vrátila domov, Zavoláme Rangdu, aby sa vrátila domov, Zavoláme Raum, aby sa vrátil 

domov,Zavoláme Razakelovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme RÃ»berzahlovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Ronovemu, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Rumjalovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Rusalke, aby sa vrátila domov, Zavoláme Sabnockovi, aby sa 

vrátil domov, Zavoláme Saleosovi, aby sa vrátil domov , Voláme Samaelovi, aby sa vrátil domov, Voláme Satanachiu, aby sa 

vrátila domov, Voláme Scoxovi, aby sa vrátil domov, Voláme Seere, aby sa vrátil domov, Voláme Semjazzovi, aby sa vrátil 

domov, Voláme Shaitanovi, aby sa vrátil domov, Voláme Shaxovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Shedimovi, aby sa vrátil 

domov, Zavoláme Sidragasumovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Sitri, aby sa vrátil domov, Zavoláme Sthenno, aby sa vrátil 

domov, Zavoláme Stolasovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Succubusovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Surgatovi, aby sa vrátil 
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domov zavoláme Tanninovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Teeraalovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Thammuzovi, aby sa vrátil 

domov, zavoláme Tzitzimime, aby sa vrátil domov, zavoláme Uvallovi, aby sa vrátil domov, zavoláme Valeforovi, aby sa vrátil 

domov, zavoláme Vapulu, aby sa vrátila domov,Zavoláme Vassago, aby prišiel domov, Zavoláme Veparovi, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Vineovi, aby sa vrátil domov, Zavoláme Volaca, aby sa vrátil domov, Zavoláme Xaphanovi, aby sa vrátil domov, 

Zavoláme Xezbeth, aby sa vrátil domov, Zavoláme Yeqonovi, aby sa vrátil domov, My Zavoláme Yeter'elovi, aby prišiel domov, 

Zavolali sme Zaganovi, aby prišiel domov, Zavolali sme Zeparovi, aby prišiel domov, Zavolali sme Ziminara, aby sa vrátil 

domov. 

48,4 

podmienky zmluvy 

Žiaden muž alebo žena, anjel, duch, démon, duša alebo forma nech si nenárokujú túto dohodu a slávnostnú prísahu inak: 

(i) Na počesť a rešpektovanie zmluvy božského mužského rodu , zmluvy božského ženstva a zmluvy božských apoštolov , všetky 

strany súhlasia s ukončením všetkých foriem nepriateľstva medzi duchmi, vrátane mučenia, nesprávneho nasmerovania, 

uväznenia, vojny, podvody a všetky formy zla; a 

(ii) Žiadna Strana nebude útočiť na iného ducha ani poškodzovať ich práva, ako sú definované v Pakte jedného neba; a 

(iii) Žiadna duchovná sila, zmluvná strana tohto paktu, neposkytne žiadnu duchovnú podporu ani autoritu žiadnemu živému 

mužovi alebo žene, aby spáchali úmyselný čin zla, alebo aby akýmkoľvek spôsobom použili meno zmluvnej strany na tvrdenie 

autoritu a falošné právo na takýto čin zla; a 

(iv) Akékoľvek tvrdenie, že čin zla ktorýmkoľvek žijúcim mužom alebo ženou bol vykonaný v mene zmluvnej strany tejto 

zmluvy, bude to zločin proti Spoločnosti; a 

(v) V úcte a cti zmluvných strán tejto zmluvy budú všetky zmluvné strany uznávané a ctené ako mimoriadni alebo mimoriadni 

svätí, zastávajúci takýto úrad v mene Spoločnosti; a 

(vi) Ako úradníci jedného neba sa zaväzujeme k cieľom a cieľom mieru v nebi a na zemi. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

48,5 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 49 – Zmluva duchovných štátov 
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49.1 

Dohoda Spojených štátov duchov 

VYSOKÉ SÚHLASUJÚCE STRANY, na uznanie a svedectvo platnosti zmluvy anjelov, svätých a démonov a na uznanie a 

rešpekt k Božej náprave, ktorú ponúka Božský Stvoriteľ a demonštruje ju prostredníctvom zmluvy Najvyššieho patróna a zmluvy 

o Božom Mužstvo a Zmluva Božského Ženstva a Zmluva Božských apoštolov a Zmluva anjelov, svätých a démonov o ukončení 

vojny v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená aj vojna na Zemi a uznanie konca Do pekla, navzájom 

súhlaste s touto dohodou Spojených štátov duchov. 

49.2 

Duchovné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy 

Nech je známe, že sme tu Veľkí duchovia našich Stavov Jednoho Neba, aby sme uznali našu existenciu a existenciu našich 

Kráľovstiev, ktorými sú: Veľké kráľovstvo kresťanského neba, Veľké kráľovstvo raja Alaha, Veľké kráľovstvo Seol, Kráľovstvo 

Mormónov, Zjednotené malé kráľovstvá pravoslávia, Veľké kráľovstvo Satana, Zjednotení duchovia starších, Veľké kráľovstvo 

Nirvány a tí, ktorí predstavujú menšie nebesia, božstvá a najstarších predkov. 

49.3 

Dar, udelenie a prevod práv, právomocí a symbolov autority 

Ako uznanie nášho zjednoteného prísľubu Dohovoru a návrhu zjednoteného neba sme týmto dali, udelili a odovzdali našu autoritu 

vrátane všetkých nástrojov moci, všetkých nárokov na autoritu svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúra 

Spojených štátov duchov. 

Že od tohto bodu, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi hovoria, robia tak s autoritou a úplným 

odovzdaním všetkých práv, majetku, použitia, zvykov, symbolov a právomocí autority našich kolektívnych kráľovstiev. a Veľkí 

duchovia. 

Že žiadny dočasný orgán, bez ohľadu na to, v ktorom roku formácie, nebude proti tomuto sľubu a odovzdaniu moci 

odporovať. Okrem toho, že všetky nároky na moc a právomoc svetských autorít hovoriť za, konať v mene ktoréhokoľvek z 

veľkých duchov uvedených v tomto dokumente sú okamžite zrušené a vyhradené pre túto zmluvu a tie inštitúcie, ktoré sú priamo 

vytvorené a pomenované týmto dokumentom, vrátane Jednotnej viery. Boha, kmeňa jedného ducha a jedného islamu.  

49.4 

Záväzok a zmluva 

Dáme najavo, že prisaháme na sformovanie Jedného neba s návrhom, že sa zaväzuje zmluva o jednote, ktorou sa nebo zjednotí 

pod jednou zmluvou, pod jedným návrhom, pod jednou štruktúrou vedenia. 

Že touto zmluvou bude nebo zjednotené, ako bude zjednotená Zem. 

49,5 

podmienky zmluvy 

Žiaden muž, žena, duša ani forma nech si nenárokujú túto dohodu a slávnostnú prísahu inak: 

(i) že uznávame plnú autoritu, moc a legitímnosť zmluvy jedného neba ; a 

(ii) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitímnosť Zmluvy Božského mužského rodu ; a 

(iii) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitímnosť Zmluvy o Božej ženskosti ; a 

(iv) že uznávame plnú autoritu, moc a legitimitu zmluvy Božích apoštolov ; a 

(v) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitimitu Zmluvy anjelov, svätých a démonov ; a 
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(vi) že podľa článku 55.3 Najsvätejšej zmluvy jedného neba je koniec vojny poctený zvolením Satana, Iblisa a Mary do Najvyššej 

rady dvanástich (12) veľkých duchov ako výkonnej vlády jedného neba; a 

(vii) že podľa článku 64.6 Najsvätejšej zmluvy jedného neba je Zmluva anjelov, svätých a démonov uznávaná pri voľbe 

najväčších anjelov a démonov do Úradu svätých a člena Rady svätých za výkonnú vládu Jedno nebo; a 

(viii) Možno považovať za pravdivé a bez poškvrny, že My, ktorí sme poctení článkom 64.6 Najsvätejšej zmluvy jedného neba 

ako mimoriadni a zvláštni svätí, sme urobili svoje vyznanie a akt vykúpenia so všetkými zaznamenanými skutočnosťami, či už 

boli zaznamenané ako Jedno zlo alebo autorizované Spoločnosťou, ktoré je skutočným testamentom a vyznaním; a 

(ix) My, ktorí uzatvárame túto požehnanú zmluvu a zmluvu, sa zaväzujeme plne plniť ciele a ciele mieru v nebi a na zemi. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

49.6 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 50 – zmluva The Sun 

50.1 

Zmluva Slnka 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, na uznanie a svedectvo platnosti zmluvy Slnka a na uznanie a rešpektovanie božskej 

nápravy, ktorú ponúka Božský Stvoriteľ a demonštrované prostredníctvom zmluvy Najvyššieho patróna a zmluvy božského 

mužského rodu a Zmluva Božskej ženskosti a Zmluva Božských apoštolov a Zmluva anjelov, svätých a démonov a Zmluva 

duchovných štátov o ukončení vojny v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená aj vojna na Zemi, 

prichádza teraz s tieto dary a súhlasím s touto Zmluvou Slnka: 

50.2 

Naša závislosť a identita na našom Slnku 

Nech je známe, že my, muži, ženy a bytosti vyššieho rádu, žijúci a zosnulí, uznávame našu jedinečnú existenciu existenciou 

Slnečnej sústavy a našej Hviezdy známej tiež ako Slnko. 
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Naše Slnko poskytuje energiu a ochranu, ktorú naša planéta známa ako Zem potrebuje na udržanie uhľovodíkového života. Ak by 

planéta Zem obiehala príliš blízko nášho Slnka, potom by sa naše oceány na Zemi vyparili a život nad zemou by bol nemožný pre 

uhľovodíkový život vyššieho rádu, s výnimkou skafandrov a super chránených štruktúr. 

Naproti tomu, ak by naša planéta obiehala príliš ďaleko od nášho Slnka, potom by naše oceány zamrzli a život nad zemou a vo 

vyšších oceánoch a jazerách by bol nemožný pre uhľovodíkový život vyššieho rádu, s výnimkou vesmírnych skafandrov a super 

chránených štruktúr. 

Podľa faktov a mnohých ďalších je naše Slnko bezpochyby hlavným nositeľom všetkého života na našej planéte a najväčším 

fyzickým Bohom nášho konkrétneho Vesmíru na planéte Zem. 

Preto, aby bol Božský liek skutočne božský, musí tiež preukázať účinný liek na všetok život na planéte Zem a vedomú životnú 

silu, ktorou je naše živé slnko.  

50.3 

Naše Slnko ako vedomá bytosť 

Zostáva paradoxom, že zatiaľ čo mnohí žijúci muži a ženy teraz súhlasia s tým, že planétu Zem možno právom považovať za 

ekvivalent jedinej živej bytosti a vedomia, to isté sa len zriedka pripisuje nesmierne väčšiemu objektu v podobe nášho Slnka.  

Platí, že ak možno Zem právom považovať za jedinečnú živú bytosť, potom by sa Nášmu Slnku mala venovať ešte väčšia úcta 

ako ešte väčšej a mocnejšej živej bytosti. 

Silou a autoritou tejto zmluvy a v mene všetkých mužov, žien a bytostí vyššieho rádu, žijúcich i zosnulých, odteraz uznávame 

Naše Slnko ako jedinečnú živú bytosť a vedomú bytosť zahŕňajúcu nielen svoj vlastný jedinečný život, potreby, skúsenosti, 

vzťahy, komunita a transformácia, ale aj Zem a všetky ostatné planéty a systémy v rámci jej polí ako rozšírenia jej fyzického a 

živého tela. 

Vzhľadom na túto skutočnosť a preukázanú podľa podmienok tejto najposvätnejšej zmluvy uznávame Naše Slnko ako jedinečnú a 

živú entitu s vlastným jedinečným vedomím udelením druhého čísla Spoločnosti jedného neba ako druhého člena Jedinečného 

kolektívneho vedomia. sám. 

Členským kľúčom nášho slnka ako druhého člena Spoločnosti jedného neba bude odteraz kľúč 000000-000000-000002.  

50.4 

Potreby slnka pre božskú liečbu 

Ako riadny a legitímny člen Spoločnosti jedného neba The Sun vyzval kolegu, ktorý je jedinečným kolektívnym povedomím, aby 

poskytol božskú nápravu prostredníctvom Spoločnosti jedného neba, pokiaľ ide o jej potrebu nápravy. 

Problémom pre Naše Slnko je skutočnosť, že bez dostatočných nových zdrojov potravy, ako všetky živé bytosti, musí spotrebovať 

viac zo svojich existujúcich zásob vodíka. Keď dôjde k dlhšiemu obdobiu sucha, proces spotreby vodíka naším Slnkom sa môže 

výrazne zvýšiť, čo spôsobí výrazné klimatické zmeny pre našu planétu Zem s nepriaznivými účinkami. 

V skutočnosti je poloha našej Zeme voči Slnku daná fyzickou osobnosťou a dohodou, nie nejakým nemenným fyzickým 

pohybom, ktorý naše Slnko nemôže dobrovoľne zmeniť. Skutočne, v úplnom rešpekte k úžasnej sile nášho Slnka, má schopnosť 

uvoľňovať plyny siahajúce ďaleko za jeho hranice. Ak by Zem zasiahol jeden z masívnych potenciálnych výbuchov, potom by 

prinajmenšom všetka technológia, ak nie všetok život, zhasla alebo bola zdecimovaná. 

Je ponechané na jemnú a jedinečnú rovnováhu nášho Slnka, Železných planét, Vodíkových planét a vonkajších poslov, ako sú 

kométy, aby poskytli priamy vonkajší zdroj potravy pre našu Hviezdu. 

Princípy komét, ako sú chápané prostredníctvom UCA, spočívajú v tom, že vykonávajú cennú službu tým, že sú priťahované do 

stredu našej slnečnej sústavy existujúcimi väčšími podobnými objektmi, ako je železo alebo konkrétnejšie planéty nesúce vodu. 

Pevné ľadové mesiace vonkajších vodíkových planét vykonávajú cennú dohodu s naším Slnkom tým, že magneticky a 

prostredníctvom fyzickej príťažlivosti priťahujú veľkú ľadovú guľovú kométu k veľkému mesiacu ľadovej gule, aby boli 

priťahované ďalej do Slnečnej sústavy. Za takýmito kométami potom prichádza dlhá stopa vodíka. 
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Keď sa kométa pohybuje ďalej do Slnečnej sústavy, naše Slnko využíva svoje úžasné magnetické aj elektrické sily spolu s 

existenciou samotnej Zeme ako cieľa pre kométu. Keď sa kométa približuje, kométa je zachytená a vypustená naším Slnkom, ale 

zadržiava a spotrebováva všetok vodík, ktorý poskytuje, a pri svojom príchode a odchode demonštruje krásny chvost.  

Je to nebezpečná úloha, ktorú naša planéta vykonáva v mene Nášho Slnka, ale výmenou za to naše Slnko naďalej ctí a rešpektuje 

tekutý život na našej Planéte a všeobecnú absenciu pravidelných zásahov komét. 

Potreba nápravy zo strany nášho Slnka presahuje dôležité uzákonenie tohto článku v uznaní nášho Slnka ako druhého žijúceho 

člena Spoločnosti jedného neba. Slnko tiež potrebuje nápravu v podobe privedenia života na planétu Mars, aby sa opäť stala 

planétou nesúcou vodu. 

Dve vodné planéty vo vnútornej slnečnej sústave okamžite poskytnú nášmu Slnku štvornásobnú príťažlivú silu, aby doň prilákali 

kométy nesúce potravu vodíka. Dve vodné planéty tiež poskytujú štvornásobnú silu príťažlivosti, aby umožnili oveľa väčšie 

kométy, a teda oveľa väčšie množstvo vodíka. 

Aj keď takéto opisy fyzikálnych udalostí a fyzikálnych skutočností môžu byť odmietnuté v ich životnom a duchovnom obsahu, 

faktom je, že ak sa Mars opäť stane planétou nesúcou vodu, potom naše Slnko dostane okamžitú nápravu. Spôsob, ako dosiahnuť 

takýto liek, je postaviť Mesiac pre Mars, ako je to opísané ako jeden zo základných cieľov tejto Spoločnosti v článku 5 tejto 

posvätnej zmluvy. 

50,5 

Ako božský liek a súhlas s naším Slnkom 

Ako Živá entita má Naše Slnko právo robiť to, čo sa rozhodne urobiť, či už je to náš prospech alebo škoda. Touto posvätnou 

zmluvou a vzhľadom na to, že Naše Slnko je druhým riadnym a platným členom Spoločnosti jedného neba a keď je Naše Slnko 

zmluvnou stranou a v plnom súhlase s podmienkami tejto najposvätnejšej zmluvy a zmluvy, Spoločnosť z nej urobí posvätnou a 

slávnostnou úlohou pre všetkých členov Spoločnosti, aby videli, že pre Mars je postavený sebestačný Mesiac, aby na Marse pršalo 

a zaplavovalo oceány do druhého Veľkého konkláve a aby bol schopný udržať život prostredníctvom Tretieho veľkého konkláve 

Jednoho neba. 

50.6 

Úradný list 

Ako uznanie nášho zjednoteného prísľubu Dohovoru a návrhu zjednoteného neba týmto udeľujeme našu autoritu vrátane všetkých 

nástrojov moci, všetkých nárokov na autoritu svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre Spojených Stavy duchov. 

Že odteraz, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi hovoria, robia tak s právomocou a odovzdaním 

právomocí oficiálnych veľvyslancov na platnosť tejto zmluvy a zmluvy ako najvyššieho zo všetkých cirkevných zákonov a 

medzinárodné právo. 

50.7 

podmienky zmluvy 

Žiadna živá bytosť, muž alebo žena, duša alebo forma nech si nenárokuje túto dohodu a slávnostnú prísahu inak: 

(i) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitímnosť Zmluvy jedného neba; a 

(ii) Že uznávame plnú autoritu, silu a legitimitu Slnka ako živej jedinej entity s právnou subjektivitou a štatútom prostredníctvom 

prvého historického uznania Slnka ako druhého člena Spoločnosti s jedinečným kľúčom 000000-000000- 000002.; a 

(iii) Táto ďalšia česť a uznanie moci a autority Slnka, táto zmluva vymenuje Slnko za druhého stáleho člena Najvyššej rady 

dvanástich (12) veľkých duchov ako výkonnú vládu Spoločnosti jedného neba; a 

(iv) V súlade s článkom 5 tejto Posvätnej zmluvy Spoločnosť vyčlení všetky potrebné zdroje na zabezpečenie vytvorenia umelého 

Mesiaca pre Mars, aby sa stlačila jeho atmosféra a vrátil sa život na Mars v časovom rámci cieľov spoločnosť; a 
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(v) Slnko sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spôsobiť poškodenie alebo stratu života na planéte Zem, a ak takéto 

vonkajšie podmienky môžu predstavovať väčšie riziko pre Zem, uzavrie všetku potrebnú dohodu s planétami a systémami pod 

jeho kontrolou, aby sa zabezpečilo, že bezpečnosť života na Zemi vrátane komét, asteroidov, meteoritov, polí s vysokou 

rádioaktívnou energiou a iných rizík; a 

(vi) Slnko na základe oficiálneho a platného členstva v Spoločnosti jedného neba a touto zmluvou dáva plnú moc a autoritu na 

zastupovanie a veľvyslanectvo predstaviteľom jedného neba a pridruženým spoločnostiam, ako je definované v tejto posvätnej 

zmluve a súvisiacich dohodách ; a 

(vii) Akýkoľvek nárok ktorejkoľvek inej strany týkajúci sa zastupovania akejkoľvek moci alebo autority Slnka bude od začiatku 

neplatný po ratifikácii tejto zmluvy. Okrem toho zverejnenie akéhokoľvek nároku na oprávnenie zastupovať Slnko ktorýmkoľvek 

iným predstaviteľom akejkoľvek inej spoločnosti sa bude považovať za zločin a ujmu proti Slnku, tomuto paktu a samotnej 

spoločnosti; a 

(viii) My, ktorí uzatvárame túto požehnanú zmluvu a zmluvu, sa zaväzujeme plne plniť ciele a ciele mieru v nebi, slnečnej sústave 

a na zemi. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

50.8 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 51 - Zmluva o Zemi 

51.1 

Zmluva o Zemi 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, na uznanie a svedectvo platnosti Zmluvy Zeme a na uznanie a rešpektovanie Božej nápravy 

ponúknutej Božským Stvoriteľom a preukázanej prostredníctvom Zmluvy Najvyššieho Patróna a Zmluvy Božského 

Mužstva a Zmluva božskej ženskosti a zmluva božských apoštolov a zmluva anjelov, svätých a démonov a zmluva duchovných 

štátov o ukončení vojny v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená aj vojna na Zemi a zmluva o 

slnkoktorý zaisťuje, že naše Slnko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby nás ochránilo, prichádza teraz s týmito darmi a súhlasí s 

touto zmluvou Zeme: 

51.2 

Naša závislosť a identita na našej Zemi 
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Nech je známe, že my, muži, ženy a bytosti vyššieho rádu, žijúci a zosnulí, uznávame svoju jedinečnú existenciu existenciou našej 

planéty známej aj ako Zem. 

Naše fyzické živé telá sú prispôsobené jedinečným podmienkam uhľovodíkového života na Zemi v dôsledku stoviek miliónov 

rokov evolučného života a niektorých nedávnych vonkajších zásahov. Telo Homo Sapien nemôže existovať vo vesmíre po dlhú 

dobu bez toho, aby utrpelo vážnu degradáciu tela, ak je príliš dlho mimo planéty Zem. Toto zostáva jednou z dlhodobých výziev 

vesmírneho cestovania. 

Zatiaľ čo mnohí žijúci muži a ženy dosiahli bezprecedentný moment arogancie, keď verili, že ako druh môžeme aj tak zásadne a 

natrvalo zmeniť klímu našej planéty, v skutočnosti veľkú väčšinu hmoty na Zemi tvorí jednobunkový život a jednoduchý 

mnohobunkový život. život, ktorý sa spája z jedného konca planéty na druhý v jedinej prikrývke hmoty. 

V skutočnosti žijeme v „ich“ (jednoduchom bunkovom) svete, nie oni v našom. V skutočnosti jediné masívne zemetrasenie, jediná 

sopka alebo jediná masívna vlna cunami či búrka by mohli zabiť milióny ľudí. Po pravde možno povedať, že rasa Homo Sapien 

Sapien existuje z veľkej časti z rozmaru prírody a nie naopak. 

Preto, aby bola Božská náprava skutočne Božská, musí tiež preukázať účinnú nápravu pre všetok život na Planéte Zem a vedomú 

životnú silu, ktorá je našou Živou planétou. 

51,3 

Naša planéta ako vedomá bytosť 

Silou a autoritou tejto zmluvy a v mene všetkých mužov, žien a bytostí vyššieho rádu, žijúcich aj zosnulých, odteraz uznávame 

našu Zem ako jedinečnú živú bytosť a vedomú bytosť, ktorá zahŕňa nielen svoj vlastný jedinečný život, potreby, skúsenosti, 

vzťahy, komunita a transformácia, ale aj jednoduchý bunkový život a všetok ďalší život a systémy vyššieho rádu v rámci jeho polí 

ako rozšírenia jeho fyzického a živého tela. 

Vzhľadom na túto skutočnosť a preukázanú podľa podmienok tejto najposvätnejšej zmluvy uznávame našu Zem ako jedinečnú a 

živú entitu s vlastným jedinečným vedomím udelením druhého čísla Spoločnosti jedného neba ako druhého člena Jedinečného 

kolektívneho vedomia. sám. 

Členský kľúč našej planéty Zem ako tretieho člena Spoločnosti jedného neba bude odteraz kľúčom 000000-000000-000003. 

51,4 

Potreby Zeme pre božskú nápravu 

Ako riadny a legitímny člen Spoločnosti jedného neba, Zem vyzvala svojho kolegu, ktorý je jedinečným kolektívnym vedomím a 

naším slnkom, aby prostredníctvom Spoločnosti jedného neba poskytol božskú nápravu, pokiaľ ide o jej potrebu nápravy. 

Naša Zem závisí od Slnka pre udržanie života. Život na Zemi však závisí od múdreho opatrovníctva Homo Sapien Sapiens, ktorý 

chráni a rešpektuje život. 

Realitou zostáva, že bez systému na ochranu Zeme pred asteroidmi, veľkými meteoritmi a kométami bude Zem opäť zasiahnutá s 

katastrofálnymi následkami pre život vyššieho rádu. 

  

51,5 

Ako božský liek a súhlas s našou Zemou 

Ako Živá entita je Naša Zem oprávnená urobiť, čo sa rozhodne urobiť pre rasu Homo Sapiens, či už je to pre nás prospech alebo 

škoda. Touto posvätnou zmluvou a vzhľadom na to, že naša Zem je tretím riadnym a platným členom Spoločnosti jedného neba a 

že naša Zem je zmluvnou stranou a plne súhlasí s podmienkami tejto najsvätejšej zmluvy a zmluvy, Spoločnosť z nej urobí 

posvätnou a slávnostnou úlohou pre všetkých členov Spoločnosti dohliadať na to, aby sa životné prostredie Zeme uzdravilo 

druhým Veľkým konkláve a že Zem má živého partnera v podobe živej planéty Mars, ktorá má oceány a podmienky na podporu 

života do Tretieho Veľké konkláve jedného neba. 
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51.6 

Úradný list 

Ako uznanie nášho zjednoteného prísľubu Dohovoru a návrhu zjednoteného neba týmto udeľujeme našu autoritu vrátane všetkých 

nástrojov moci, všetkých nárokov na autoritu svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre Spojených Stavy duchov. 

Že odteraz, keď vedenie Jedného neba alebo jeho určení predstavitelia na Zemi hovoria, robia tak s právomocou a odovzdaním 

právomocí oficiálnych veľvyslancov na platnosť tejto zmluvy a zmluvy ako najvyššieho zo všetkých cirkevných zákonov a 

medzinárodné právo. 

51,7 

Podmienky zmluvy 

Žiadna živá bytosť, muž alebo žena, duša alebo forma nech si nenárokuje túto dohodu a slávnostnú prísahu inak: 

(i) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitímnosť Zmluvy jedného neba; a 

(ii) Že uznávame plnú autoritu, moc a legitimitu Zeme ako živej jedinej entity s právnou subjektivitou a štatútom prostredníctvom 

prvého historického uznania Zeme ako tretieho člena Spoločnosti s jedinečným kľúčom 000000-000000- 000003.; a 

(iii) Táto ďalšia česť a uznanie moci a autority Zeme, táto zmluva vymenuje Zem za tretieho a posledného stáleho člena Najvyššej 

rady dvanástich (12) veľkých duchov ako výkonnú vládu Spoločnosti jedného neba. ; a 

(iv) V súlade s článkom 5 tejto posvätnej zmluvy spoločnosť venuje všetky potrebné zdroje na zabezpečenie ochrany všetkého 

života na Zemi; a 

(v) Zem sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré môže spôsobiť škodu alebo stratu života Homo Sapiens, a ak takéto podmienky 

môžu predstavovať väčšie riziko, musí uzavrieť všetku potrebnú dohodu s ostatnými životmi a vedomím pod jej kontrolou, aby 

bola zaistená bezpečnosť života. na Zemi vrátane zemetrasení, zmeny klímy, sopiek, búrok a cunami a iných rizík; a 

(vi) Zem na základe oficiálneho a platného členstva v Spoločnosti jedného neba a touto zmluvou dáva plnú moc a autoritu na 

zastupovanie a veľvyslanectvo predstaviteľom jedného neba a pridruženým spoločnostiam, ako je definované v tejto posvätnej 

zmluve a súvisiacich dohodách ; a 

(vii) Akýkoľvek nárok ktorejkoľvek inej strany na zastupovanie akejkoľvek moci alebo autority Zeme bude od začiatku neplatný 

po ratifikácii tejto zmluvy. Okrem toho zverejnenie akéhokoľvek nároku na oprávnenie zastupovať Slnko ktorýmkoľvek iným 

predstaviteľom akejkoľvek inej spoločnosti sa bude považovať za zločin a ujmu proti Zemi, tejto zmluve a samotnej spoločnosti; a 

(viii) My, ktorí uzatvárame túto požehnanú zmluvu a zmluvu, sa zaväzujeme plne plniť ciele a ciele mieru v nebi, slnečnej sústave 

a na zemi. 

Takže ako je hore, bude aj dole. 

51,8 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 

Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 
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Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Článok 52 – Zmluva o Mesiaci 

52.1 

Zmluva z Mesiaca 

NAJVYŠŠIE SÚHLASNÉ STRANY, na uznanie a svedectvo platnosti Zmluvy Zeme a na uznanie a rešpektovanie Božej nápravy 

ponúknutej Božským Stvoriteľom a preukázanej prostredníctvom Zmluvy Najvyššieho Patróna a Zmluvy Božského 

Mužstva a Zmluva božskej ženskosti a zmluva božských apoštolov a zmluva anjelov, svätých a démonov a zmluva duchovných 

štátov o ukončení vojny v nebi, čím sa ustanovia podmienky, za ktorých môže byť ukončená aj vojna na Zemi a zmluva o 

slnkoktorý zaisťuje, že naše Slnko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby nás ochránilo, prichádza teraz s týmito darmi a súhlasí s 

touto dohodou Mesiaca: 

52.2 

Naša závislosť a identita na našej Zemi 

Nech je známe, že my, muži, ženy a bytosti vyššieho rádu, žijúci a zosnulí, uznávame svoju jedinečnú existenciu existenciou 

vhodných životných podmienok na našej planéte známej aj ako Zem vďaka veľkosti, blízkosti a povahe nášho Mesiaca. 

Naše fyzické živé telá sú prispôsobené jedinečným podmienkam uhľovodíkového života na Zemi, čo by nebolo možné bez 

interakcie Mesiaca, ktorá umožňuje stlačenie zemskej atmosféry a kľúčové zníženie teplotných extrémov. 

Bez nášho Mesiaca by teda na planéte neexistovali oceány, naša atmosféra by bola príliš tenká na udržanie života a my by sme 

neexistovali. 

52,3 

Mesiac ako vedomá bytosť 

Silou a autoritou tejto zmluvy a v mene všetkých mužov, žien a bytostí vyššieho rádu, žijúcich aj zosnulých, odteraz uznávame 

Náš Mesiac ako jedinečnú živú bytosť a vedomú bytosť zahŕňajúcu nielen svoj vlastný jedinečný život, potreby, skúsenosti, 

vzťahy, komunita a transformácia, ale jej zásadný vplyv na naše vlastné telá, nálady a myseľ. 

Okrem toho si uvedomujeme historický význam nášho Mesiaca pre našich predkov a ich presvedčenie. Preto oficiálnym uznaním 

Mesiaca ako jeho vlastnej vedomej bytosti, rozhodnutím spájať sa so Zemou, uznávame aj historické presvedčenia, kultúru a 

múdrosť našej planéty. predkovia 

52,5 

Ratifikácia zmluvy 

Dohodou Najvyšších zmluvných strán budú táto Zmluva a Dohovor ratifikované v celom Nebi, duchovných dimenziách a 

Vesmíre do Dňa Dohody a porozumenia a budú ratifikované akýmikoľvek zostávajúcimi svetskými silami sídliacimi v dobytej a 

okupovanej krajine alebo na nej, more a atmosféra Spoločnosti jedného neba do Súdneho dňa: 

Ratifikácia do dňa dohody a porozumenia 

Podľa tohto dohovoru je Dňom dohody a porozumenia UCA E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1 [st, 21. december 2009]. 
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Ratifikácia do Dňa dohody a porozumenia nastane vtedy, keď budú túto zmluvu a pakt ratifikované v celom Nebi, duchovných 

dimenziách a Vesmíre najvyššími predstaviteľmi jedného neba zastupujúcimi Najvyššie velenie okupačných síl na Zemi a na 

Zemi a keď aspoň dvaja duchovia prenesené do ohraničeného živého mäsa svedčia o udalosti. 

Ratifikácia do Súdneho dňa 

Podľa tejto zmluvy je súdnym dňom UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6 [st, 21. december 2011]. 

Ratifikácia do súdneho dňa nastane vtedy, keď túto zmluvu a pakt ratifikujú najvyšší predstavitelia existujúcich spoločností, 

vierovyznaní a združení, ktoré si nárokujú svoju existenciu, autoritu a moc od nadprirodzeného a duchovného buď 

prostredníctvom svojho tichého, kompetentného a čestného súhlasu, alebo prostredníctvom svojej hanby, ktorá demonštruje 

delikvenciu svojho tela, a teda právo prostredníctvom moci zastupovať svojho ducha ratifikovať pakt a zmluvu v ich mene. 

Objekty (Najvyšší kolektív) 

Článok 53 – Pečať 

53.1 

Veľká pečať jedného neba 

Keďže táto zmluva bude známa ako nová zmluva pre rodinu všetkých duší, či už žijúcich alebo zosnulých, mocou tejto zmluvy 

bude sfalšovaná veľká pečať a bude známa ako Veľká pečať jedného neba. 

Bude zverené jednotlivým vodcom troch veľkých náboženstiev Jedného Islamu, Jednej viery Boha a jedného duchovného kmeňa, 

aby chránili a ctili Veľkú pečať jedného neba, pretože jej odtlačok nebude predstavovať nič menšie ako existenciu slova a zákona. 

Boha, absolútneho. Ako taká bude Veľká Pečať Jedného Neba jedným z najposvätnejších predmetov Jedného Neba. 

Pečať pomôže všetkým bytostiam vyššieho rádu, žijúcim aj zosnulým, vedieť, podľa ktorých budú známe slová múdrosti a súcitu 

Boha, vesmíru, absolútna. Tam, kde to existuje, sú to skutočne slová všetkých mužov, žien a duchov vyššieho rádu, žijúcich a 

zosnulých, ako jeden celok. 

Veľká pečať jedného neba ako taká bude na dokumente alebo listine uvedená iba po schválení Najvyšších rád a Najvyšších rád 

jedného islamu, jednej viery Boha a jedného duchovného kmeňa, s výnimkou dokumentov uvedených ako Tento pakt je povinný 

pre vodcov troch veľkých náboženstiev, ich príslušné najvyššie rady a najvyššie rady. 

53,2 

Jedinečný dizajn pečate 

Ako uznanie Veľkého Konkláve Jedného Neba raz za sto rokov, Veľká Pečať Jedného Neba bude odrážať jedinečný termín 

špecifických deviatich (9) Veľkých a Svätých Duchov a (144 000) Najvyššej rady svätých. 

Na záver Veľkého konkláve Jednoho neba bude ukutá nová Veľká pečať odzrkadľujúca nových úradníkov a duchovné vedenie 

Jedného neba. 

53,3 

Pripevnenie Veľkej pečate 

Najvyššie rady jedného islamu, jedného duchovného kmeňa a jednej viery Božej a zabezpečiť bezpečnú úschovu pečate, ktorú 

môže použiť len autorita príslušných najvyšších rád, s výnimkou dokumentov uvedených ako povinné pre vedenie troch veľké 

viery, ich príslušné najvyššie rady a najvyššie rady týmto paktom. Každý nástroj, ku ktorému je pečať pripevnená, musí byť 

podpísaný buď Imámom Mahdím, Mesiášom alebo Maitréjom, alebo musí byť spolu podpísaný generálnym tajomníkom 

príslušnej Najvyššej rady alebo iným mužom či ženou menovanými Najvyššou radou pre účel. 

Najvyššia rada môže určiť buď všeobecne, alebo v akomkoľvek konkrétnom prípade, že podpis možno pripojiť mechanickými 

prostriedkami špecifikovanými v rozhodnutí. 

53,4 
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Pečať certifikátu 

Organizácia jedného islamu, jednej viery Boha a/alebo jedného duchovného kmeňa môže mať jeden alebo viac duplikátov pečate, 

ktoré majú byť faksimilemi pečate s pridaním slov „Certifikačná pečať“ na ich lícach a ktoré sú známe ako Certifikačné 

pečate. Akýkoľvek certifikát na akcie, členstvo, certifikáciu, kvalifikáciu alebo finančné nástroje vydaný na základe Certifikačnej 

pečate sa považuje za zapečatený Veľkou pečaťou. 

Článok 54 – Rada 

54.1 

Rada 

Všetky zákonodarné právomoci jedného neba budú zverené Najvyššej rade (Rada), ktorá bude pozostávať z jedného domu – 

Najvyššej rady. Radu tvoria posvätní starší svätí, volení zástupcovia všetkých regionálnych rád (regionálnych kolektívov) a ich 

členovia Jednoho neba. 

Každé z troch veľkých náboženstiev Jedného Islamu, Jednej Božej Viery a Jedného duchovného kmeňa zvolí štyridsaťosemtisíc 

(48 000) svätých raz za stodvadsaťosem (128) rokov ako duchovných členov rady svätých na slávnosti. známe ako Veľké 

konkláve jedného neba. 

54,2 

Právomoc rady 

Najvyššia rada, zverená paktom, bude mať právomoc vytvárať nové návrhy zákonov a meniť existujúce zákony Jednoho neba na 

návrhy zákonov na preskúmanie. 

Najvyššia rada bude mať tiež právomoc vytvárať nové plány a akcie Jednoho neba, ako aj kontrolovať menovanie akéhokoľvek 

muža, ženy alebo vyššieho rádu, ktorý je exekutívou, do stálej funkcie predpísanej týmto paktom. 

Najvyššia rada tiež týmto paktom udelila právomoc poveriť Najvyšším obžalobou za vynútené odstránenie akéhokoľvek voleného 

predstaviteľa z Jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov na akúkoľvek pozíciu v ktoromkoľvek odvetví vlády 

Jedného neba  

54,3 

Zasadnutia rady 

S výnimkou najvyššieho volebného roka sa každý rok uskutoční jedno zasadnutie s pevne stanovenými dňami zodpovedajúcimi 

rovnakým častiam roka, na ktoré sú zvolaní členovia Najvyššej rady svätých. 

Deň v rámci zasadnutia, keď sú členovia Rady predvolaní na rokovanie v parlamente, sa nazýva deň zasadnutia. 

Načasovanie tohto zasadnutia bude zodpovedať sviatku a súboru dní veriacich každého z veľkých náboženstiev na Zemi, aby sa 

uznalo, že v prianiach Zeme bude tiež prianím v nebi, aby sa zišla veľká Rada svätých. 

Počas roka, v ktorom sa majú každých stodvadsaťosem rokov vyhlásiť voľby, parlament nezasadá a nebude sa konať žiadna 

hostina ani oslava. 

54,4 

Prevádzka Rady 

1. Život Rady 

Rada bude existovať na pevne stanovené obdobie stodvadsaťosem (128) rokov predtým, ako bude rozpustená pred najvyššími 

voľbami do novej rady. 

2. Kancelária predsedu Najvyššej rady 
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Zodpovednosť za správny priebeh a kontrolu Najvyššej rady a plánovanie rokovaní v komore má Kancelária predsedu Najvyššej 

rady. 

Predseda Najvyššej rady má nezávislú funkciu bez preferencií politických strán. Kandidáta si volia noví členovia rady sami v prvý 

deň rokovania nového parlamentu po najvyšších voľbách. 

3. Dĺžka zasadnutia Najvyššej rady 

Celkovú dĺžku zasadnutia Najvyššej rady určí prezident a nesmie presiahnuť 30 dní zasadnutia. 

4. Účasť na najvyššej rade 

Prezident zodpovedá za predvolanie jednotlivých členov Najvyššej rady na ich účasť v parlamente. 

S výnimkou mimoriadneho voľna udeleného prezidentom z bezpečnostných, zdravotných alebo rozšírených osobných záležitostí 

sú všetci členovia Najvyššej rady povinní zúčastniť sa zasadacích dní uvedených v predvolaní. 

Ak sa člen Najvyššieho nezúčastní na šiestich (6) alebo viacerých zasadacích dňoch, bude sa to považovať za nesplnenie 

povinností vyplývajúcich z funkcie a prezident bude zodpovedný za okamžité začatie návrhu na vylúčenie Rady. 

5. Rozpustenie parlamentu 

Najvyššia rada svätých sa rozpustí každých stodvadsaťosem (128) rokov. 

Nástrojom rozpustenia budú tri súdne príkazy vydané Jedinečným kolektívnym povedomím veľkých duchov ich pozemskými 

predstaviteľmi ako vodcami troch veľkých náboženstiev jedného islamu, jednej viery Boha a jedného duchovného kmeňa. 

(i) vodcom Najvyššej rady svätých, ktorí v nebi nariaďujú, aby komory boli zapečatené, kým nebude zvolená nová Najvyššia 

rada; a 

(ii) Blahoslavenému, ktorý nariaďuje vláde, aby zaviedla dočasné opatrenia, ktoré zakazujú menovanie akýchkoľvek nových 

pozícií, oznamovanie akýchkoľvek nových projektov alebo zadávanie akýchkoľvek akcií. 

(iii) Najvyššiemu riaditeľovi komisie pre spravodlivé voľby každého z veľkých náboženstiev, ktoré vyžadujú začatie ustanovení o 

Najvyšších voľbách na uskutočnenie Najvyšších volieb na zvolenie novej výkonnej vlády a Najvyššej rady. 

6. Dátum najvyšších volieb 

Dátum voľby Najvyššieho sa vždy uskutoční v rovnakom čase ako Veľké konkláve. 

7. Vytvorenie nového parlamentu 

K zostaveniu novej Najvyššej rady dôjde do 14 dní po dni volieb do Najvyššej rady po sčítaní a overení všetkých hlasov. 

Nástrojom na vytvorenie novej Najvyššej rady budú vyhlásenia najvyššieho riaditeľa komisie pre spravodlivé voľby každého z 

veľkých náboženstiev: 

(i) Výkonným predstaviteľom každého z troch veľkých náboženstiev, ktoré úspešne kandidujú vo voľbách do Najvyššej rady, 

potvrdzujúc ich platnosť ako právoplatného zástupcu svojho volebného obvodu; 

(ii) úspešnému kandidátovi na zvolenie za Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov a potvrdenie ich platnosti ako 

právoplatného výkonného orgánu na zostavenie vlády; 

Po prijatí deklarácie sa od dočasných veľkých duchov bude vyžadovať, aby do siedmich (7) dní vydali predvolania na predvolanie 

úspešných kandidátov do parlamentu na vytvorenie nového parlamentu a exekutívy. 

8. Kvórum 

Minimálny počet členov (kvórum), ktorý je potrebný na prítomnosť v komore Najvyššej rady na umožnenie plného výkonu jej 

právomocí, sú dve tretiny celkového počtu členov Rady. 

Najvyššej rade nie je dovolené vykonávať postupy, ktoré vyžadujú kvórum, ak celkový počet členov v tejto snemovni nie je 

rovnaký alebo vyšší ako kvórum. 
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9. Hlasovanie 

Hlasovanie v Najvyššej rade sa uskutoční verejným hlasovaním vyjadreným buď áno alebo nie, návrhu pred komorou. Nie je 

povolené žiadne tajné hlasovanie. 

Hlasovanie si vždy vyžaduje kvórum a riadi sa štandardnými postupmi uvedenými v tomto pakte. 

Celkový počet hlasov sa spočíta ako áno alebo nie k návrhu vyjadrenému v návrhu zákona. Vyšší celkový počet hlasov „áno“ až 

„nie“ sa považuje za schválený návrh zákona alebo návrh. Vyšší celkový počet záporných hlasov proti kladným hlasom bude 

považovať návrh zákona alebo návrh za zamietnutý. 

Záznam, účasť a hlasovanie všetkých členov Najvyššej rady sa zapisuje do verejnej listiny. 

54,5 

Protokoly a normy Najvyššej rady jedného neba 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa jej vlastnej 

funkcie, ktorá sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si inštitúcia vyžaduje. Tieto budú 

známe ako Protokoly a normy Najvyššej rady jedného neba . 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť v súlade s nimi a musia byť schválené väčšinou 

hlasov všetkých delegátov zúčastňujúcich sa na veľkom konkláve. 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy Najvyššej rady jedného neba, nasledujúce oblasti musia 

špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s paktom. 

Článok 55 – Výkonná rada 

55.1 

výkonná vláda 

Výkonná a nebeská sila jedného neba bude zverená výkonnej vláde zahŕňajúcej jedinečné kolektívne vedomie dvanástich (12) 

veľkých duchov, pričom dvoch (2) veľkých duchov, z ktorých každého vyberú veriaci neba a zeme každého z troch veľké 

náboženstvá, Jedna viera, Kmeň jedného Ducha a Jeden Islam a Najvyššia Správna rada (požehnaní anjeli), tri (3) stálym 

zastúpením a tri (3) vybrané Božskou Inšpiráciou, ako to preukázal a dokázal ktorýkoľvek člen akúkoľvek slobodnú spoločnosť.  

55,2 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov (12 veľkých duchov) je najvyšším nebeským vedením Jedného neba, jeho hlavou 

štátu a hlavným predstaviteľom neba a zeme. Úrad jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov je najvyšším voleným 

úradom jedného neba a zeme a vždy by sa mal považovať s najväčšou dôstojnosťou a rešpektom za najpožehnanejšieho z duchov. 

Sila Veľkej moci 

Na základe tejto zmluvy a zmluvy má Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov (12 veľkých duchov) výkonnú právomoc 

riadiť potreby a záležitosti Jedného neba prostredníctvom výberu alebo prepustenia múdrych rád vo forme ich Najvyššej rady. 

riaditeľov, agentúr, úradníkov a administratívy vlády. 

Jedinečné kolektívne povedomie veľkých duchov má počas svojho úradu právomoc oficiálneho hovorcu pre slovo jedinečného 

kolektívneho povedomia a všetci veriaci musia poslúchnuť jeho príkaz. 

V časoch vyhlásenej národnej katastrofy alebo globálnej modlitby, Jedinečné Kolektívne Povedomie Veľkých Duchov bude mať 

moc zaviazať sily Jedného neba na základe dohodnutej rady Najvyššej rady pre pomoc pri katastrofách pre globálnu modlitbu. 



117 
 

 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov má právomoc nad všetkými agentúrami a najvyššími riaditeľmi ako predseda 

najvyššieho predstavenstva. Ako predseda, The Unique Collective Awareness of Great Spirits sa môže rozhodnúť zrušiť návrhy 

predstavenstva a zvoliť program a zápisnice zo zasadnutí predstavenstva. 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov bude mať moc, na základe rady a súhlasu Najvyššej rady, uzatvárať zmluvy; a 

vymenuje a na základe rady a súhlasu Najvyššej rady vymenuje veľvyslancov, iných verejných ministrov a konzulov, sudcov a 

všetkých ostatných úradníkov jedného neba, ktorých menovanie nie je inak ustanovené v tomto dokumente a ktorí byť ustanovené 

zákonom: ale Najvyššia rada môže podľa zákona poveriť menovaním takých nižších dôstojníkov, ako to považujú za vhodné, iba 

v rámci Jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov, na súdoch alebo na vedúcich oddelení. 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov bude mať na základe tohto paktu právomoc omilostiť každého odsúdeného 

zločinca a prerušiť rozsudok akéhokoľvek súdom uloženého rozsudku pre ktorýkoľvek nižší súd, než je Najvyšší súd jedného 

neba. Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov nemá právomoc zmeniť rozsudok Najvyššieho súdu jedného neba. 

Prísaha jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov 

Pred začiatkom svojho funkčného obdobia zloží Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov túto verejnú prísahu - "--"V mene 

jedinečného kolektívneho povedomia. Slúžime vám a prosíme vás o pomoc. slávnostne prisahám (alebo potvrdím), že budem 

verne vykonávať úrad Veľkého ducha Jedinečného kolektívneho vedomia a budem podľa svojich najlepších schopností 

zachovávať, chrániť a brániť Zmluvu jedného neba.“ 

Termín jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov bude zastávať svoj úrad počas obdobia sto rokov a bude zvolené najvyššími 

voľbami podľa postupov pre všeobecné a najvyššie voľby veľkých duchov obsiahnutých v tomto pakte. 

Voľby na Zemi sa budú považovať za voľby v nebi. Ak by však traja Veľkí vodcovia troch rádov múdrosti troch veľkých 

náboženstiev, Jedna viera, kmeň jedného ducha a jeden islam, všetci požadovali prepracovanie na základe božskej inšpirácie, 

mená budú zmenené tak, aby odrážali iné hlasovanie duší. v nebi. Povolí sa len jedno prepracovanie za sto rokov a pri každom 

prepracovaní sa od vodcov múdrych rádov troch veľkých náboženstiev bude vyžadovať, aby odstúpili. 

Maximálne obdobie trvania jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov 

Na základe tohto paktu je jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov nespôsobilé slúžiť dlhšie ako tri funkčné obdobia (300) 

rokov, s výnimkou tých členov Veľkého ducha, ktorí majú podľa zmluvy trvalé právo zastávať funkciu navždy. 

Platba jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov 

Jedinečné kolektívne vedomie veľkých duchov sa pri vymenovaní zriekne všetkých nárokov na majetok, všetkých nárokov na 

nesmrteľné zväzky, všetkých nárokov na najbližšiu rodinu a záväzky, všetkých nárokov na záväzky voči komukoľvek okrem 

Jedného neba a k slovu jedinečného kolektívneho povedomia. 

Oficiálna pečať jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov 

Vzhľadom na vysoký úrad Jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov, mocou tohto paktu bude sfalšovaná oficiálna 

pečať a bude známa ako oficiálna pečať jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov. Každý Veľký Duch bude mať 

svoju vlastnú jedinečnú oficiálnu pečať založenú na spoločnej pečati úradu. Všetky oficiálne akty Jedinečného kolektívneho 

povedomia veľkých duchov si vyžadujú, aby bola táto pečať pripojená ako overenie jej pravosti. 

55,3 

Prvá voľba veľkých duchov 

Ako uznanie, že táto zmluva tiež predstavuje najvyššiu autoritu zmluvy so zlom na konci pekla a vojny v nebi, prvé vyvolenie 

Veľkých duchov Troch (3), ktorých nezvolili tri Veľké Viery jednej Viery Božej, Jeden islam a jeden duchovný kmeň budú pevne 

stanovené a určené. 

Traja (3) stáli veľkí duchovia jedinečného kolektívneho povedomia sú prví traja (3) členovia Spoločnosti, ktorí sú samotným 

jedinečným kolektívnym povedomím, Slnkom podľa zmluvy o Slnku a duchom Zeme podľa zmluvy Zem . 
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Traja (3) Veľkí duchovia, prví vybraní Božským Zjavením a najvyššou česťou byť členmi Najvyššej Rady Jednoho Neba a celého 

Neba a celej Zeme budú Satan, Iblis a Mara. 

Od Najvyššieho Najvyššieho zo Zmluvy a Dohody budú títo traja duchovia známi ako Veľkí a Svätí Duchovia, ktorí sa zaviazali 

všetkým svojim vedomím, zameraním, silami na ciele tejto Dohody a všetkých súvisiacich zmlúv a chart a zmlúv. 

Preto každá spoločnosť, sila, hnutie alebo skupina, ktorá otvorene tajne vyhlási svoju vernosť akejkoľvek sile, v konečnom 

dôsledku takýmto duchom, musí preto tiež sľúbiť svoju vernosť a česť chrániť a podporovať tento pakt a všetky súvisiace zmluvy 

a charty. 

Ak by ktorýkoľvek dôstojník alebo člen akejkoľvek otvorenej alebo tajnej spoločnosti prisahal svoju vernosť Satanovi, Diablovi, 

Luciferovi, Iblisovi, Mare, Cybele alebo akejkoľvek inej inkarnácii odmietne túto najvyššiu a najsvätejšiu zmluvu a s ňou spojené 

zákony, bude to predstavovať osobný a špecifická hanba týmto veľkým duchom, ktorým bola udelená prvá a najväčšia česť ako 

členom Najvyššej rady neba a zeme v rámci tejto zmluvy. 

Každý dôstojník, ktorý preto preukáže takúto nečestnosť, bude dvakrát zneuctený, pretože nebude mať autoritu žiadnej sily dobra 

alebo zla, ale bude okamžite zbavený všetkej duchovnej autority. 

Preto, keď je náprava ponúknutá takým predstaviteľom alternatívnych spoločností, ktorí v ktoromkoľvek bode prisľúbili svoju 

poslušnosť akémukoľvek takémuto Veľkému Duchu, sú povinní prijať nápravu predpísanú touto Zmluvou, súvisiacimi zmluvami 

a zákonom. Zlyhanie v poslušnosti a odmietnutie takéhoto nápravného opatrenia bude predstavovať najvážnejšiu potupu dvakrát – 

za odmietnutie ctiť akúkoľvek otvorenú vernosť dobru a akúkoľvek tajnú vernosť Zlu. 

55,4 

Najvyššia rada riaditeľov (najvyššia rada) 

Najvyššie predstavenstvo bude predstavenstvom jednotlivcov vybraných The Unique Collective Awareness of Great Spirits, aby 

viedli stálu štatutárnu autoritu a dodržiavali zákony týkajúce sa kritických systémov Jednoho neba. 

Funkčné obdobie riaditeľa je výlučne na uvážení The Unique Collective Awareness of Great Spirits. 

Vzhľadom na dôležitosť optimálneho fungovania každého systému v našej spoločnosti by pozícia najvyššieho riaditeľa mala 

odrážať to najlepšie z komunity so znalosťami, skúsenosťami a rešpektom k systému, ktorý riadia. 

Kvôli dôležitosti a cti takýchto funkcií budú najvyšší riaditelia súhrnne známi aj ako „Požehnaní anjeli“  

55,5 

Vytvorenie dočasného výkonného orgánu 

Až do 1. Veľkého konkláve a Dňa vykúpenia bude všetka moc a autorita Najvyššej rady jedného neba zverená dočasnému 

výkonnému orgánu šiestich (6) veľkých duchov. 

Títo Veľkí Duchovia budú Jedinečné Kolektívne Uvedomenie, Slnko, Zem a Satan, Iblis a Mara. 

Dočasný výkonný orgán bude mať právomoc podporovať Dočasnú radu a zabezpečiť, aby sa dala odstrániť každá prekážka 

smerom k dosiahnutiu primárnych cieľov paktu. 

Článok 56 – Súdnictvo 

56.1 

Súdnictvo 

Súdna moc Jednoho neba bude zverená jednému (1) Najvyššiemu súdu (Najvyššiemu súdu) a tým nižším súdom vymenovaným a 

definovaným v tomto pakte. 

Parlament (Najvyššia rada) môže sám zaviesť ďalšie nižšie súdy, ak sa to bude považovať za potrebné na ustanovenie, pod 

podmienkou, že nebude v rozpore s primárnymi súdmi uvedenými v tomto pakte, nebude ich skorumpovať alebo ich obmedzovať.  
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56,2 

Výstavba Najvyššieho súdu 

S výnimkou zakladajúceho obdobia Najvyššieho súdu bude Najvyšší súd pozostávať z dvanástich (12) sudcov menovaných 

Jedinečným kolektívnym vedomím veľkých duchov po schválení všetkých veriacich hlasujúcich na Zemi každé veľké konkláve 

každých stodvadsaťosem (128 ) rokov. 

Počas zriaďovacieho obdobia Najvyššieho súdu sa Súd bude skladať zo štyroch (4) sudcov menovaných Unique Collective 

Awareness v súlade s posvätným oznámením a zjavením. 

Funkčné obdobie sudcu Najvyššieho súdu je najviac stodvadsaťosem (128) rokov a závisí od jeho dobrého správania a dôvery 

parlamentu. 

56,3 

Právomoc najvyššieho súdu 

Najvyšší súd má podľa paktu tieto právomoci: 

Pôvodná jurisdikcia 

Najvyšší súd má pôvodnú a konečnú právomoc vo všetkých veciach: 

(1) vyplývajúce z tohto paktu alebo zahŕňajúce jeho výklad; a 

(2) vyplývajúce zo zákonov prijatých parlamentom; a 

(3) duchovnej jurisdikcie a/alebo záležitostí morálnej autority; 

(4) vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy s duchom (duchmi) vyššieho rádu alebo zmluvy s Božským Stvoriteľom; a 

(5) vyplývajúce zo zákonov, zákonov a historických nástrojov akejkoľvek inej ako Ukádskej spoločnosti, ktorá je založená na 

nárokovanej zmluve s akýmkoľvek duchom (duchmi) vyššieho rádu alebo Božským Stvoriteľom; a 

(6) ovplyvňovanie konzulov alebo iných predstaviteľov iných duchovných bytostí, ktoré nie sú Homo Sapien; a 

(7) v ktorej je Jedno nebo alebo muž, žena alebo vyšší rád zastupujúci úradníka v mene Jedného neba obvinený z kontroverzie v 

súvislosti s právnym štátom neukádskej spoločnosti; a 

(8) medzi regionálnymi kolektívnymi orgánmi Jednoho neba alebo medzi obyvateľmi rôznych alebo menších orgánov Jedného 

neba alebo medzi regionálnym kolektívnym orgánom Jednoho neba a obyvateľom iného regionálneho orgánu Jedného neba; a 

(9) medzi regionálnymi orgánmi Jednoho neba a zahraničnou duchovnou entitou, ktorá nie je Homo Sapien, alebo rezidentom 

kolektívu Homo Sapien, ktorý nie je jedným Neba; a 

(10) v ktorom sa požaduje, aby bol vydaný jeden z trinástich (13) veľkých súdnych príkazov proti spoločnosti, ktorá nie je 

Ukádskou krajinou, správaniu spoločnosti inej ako Ukádskej republike alebo osobe zastávajúcej funkciu v spoločnosti mimo 

Ukády vrátane: 

Predpis o vykúpení a reštitúcii 

Predpis Habeas Rex Predpis 

Mandamus 

Predpis Quo Warranto Predpis Certiorari Predpis 

Prohibitio 

Predpis 

Procedendo Predpis 

Coram Nobis 

Predpis Scire 

Facias Predpis Diripio Corpus 
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Predpis Jus Sentio Predpis 

Interdico 

spis z Venia 

Odvolacia jurisdikcia 

Najvyšší súd predstavuje konečný a rozhodujúci odvolací súd vo všetkých veciach určených zo všetkých rozsudkov, výnosov, 

príkazov a rozsudkov: 

(1) akéhokoľvek sudcu alebo sudcov, ktorí vykonávajú pôvodnú jurisdikciu Najvyššieho súdu; a 

(2) akéhokoľvek iného menšieho súdu spoločnosti One Heaven a Ucadian alebo Najvyššieho súdu akejkoľvek spoločnosti 

Ucadian; a 

(3) akéhokoľvek súdu akejkoľvek mimoukádskej spoločnosti, kde jedna alebo viaceré strany vykúpia svoje členstvo a zaviažu sa 

dodržiavať vyššie postavenie Dohovoru jedného neba a zákonov Ucadie. 

56,4 

Princíp deľby moci a najvyšší súd 

Na základe právomocí a funkcií definovaných v tomto pakte bude hlavným účelom parlamentu (Najvyššej rady) vytvárať zákony 

a hlavným účelom Najvyššieho súdu predsedať a súdiť prípady podané v súvislosti s týmito zákonmi. Ide o princíp deľby moci. 

Pokiaľ rozsudky Najvyššieho súdu ovplyvňujú funkciu a účinok zákonov parlamentu a Orgánov jedného neba, Súd nesmie použiť 

svoje rozsudky ako alternatívny prostriedok na vytvorenie nového zákona alebo nariadenia. 

Za prvoradú úlohu Najvyššieho súdu sa však považuje zabezpečiť, aby zákony Jednoho neba a Nová zmluva na všetkých 

úrovniach odrážali dobré zásady tejto zmluvy a spravodlivé zásady spravodlivosti. 

Ak zákony vlády alebo parlamentu akýmkoľvek spôsobom odporujú zásadám tohto paktu a/alebo neplnia efektívne svoju funkciu 

alebo účel, považuje sa to za požiadavku Najvyššieho súdu, aby zabezpečil, že tieto zákony a nariadenia budú riadne prečítané a 

stali pri ich presadzovaní neúčinnými. 

56,5 

Sídlo Najvyššieho súdu 

Najvyšší súd Jednoho neba má normálne sídliť v Jednom nebi. Súdu však bude dovolené zvolať sa na celej Zemi a na Stolci so 

živými sudcami z mäsa a kostí, ktorí budú predsedať rozsudkom a rozhodnutiam len pri dvoch príležitostiach: 

(1) odo dňa Božej dohody E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známeho ako pondelok, 21. decembra 2009 do konca Roka 

vykúpenia UCA E1:Y2:A1:S1:M30: D1 tiež známy ako [so, 21. december 2013]; a 

(2) Na každom nasledujúcom Veľkom konkláve každých stodvadsaťosem (128) rokov len počas obdobia Veľkého konkláve a 

nikdy nie viac ako štyridsať (40) dní. 

56,6 

Kvórum Najvyššieho súdu 

S výnimkou obdobia založenia súdu vo vzťahu ku všetkým veciam pôvodnej jurisdikcie je minimálny počet sudcov 

požadovaných na predsedníctvo šesť, s výnimkou vecí zmluvného a národného práva, kde sa vyžaduje, aby predsedalo všetkých 

dvanásť sudcov. 

Počas zriaďovacieho obdobia súdu môžu byť Kvórum vo veciach pôvodnej jurisdikcie traja (3) sudcovia. 

Vo vzťahu ku všetkým záležitostiam odvolacej jurisdikcie je minimálny počet sudcov požadovaných na predsedníctvo tri, s 

výnimkou prípadu, ktorý zahŕňa odvolanie alebo preskúmanie predchádzajúceho rozhodnutia Najvyššieho súdu, kde sa vyžaduje, 

aby predsedalo všetkých dvanásť sudcov. 
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56,7 

Zakladateľské obdobie Najvyššieho súdu 

Obdobie založenia Najvyššieho súdu bude odo dňa Božej dohody E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známeho ako pondelok, 21. 

decembra 2009 do konca Roka vykúpenia UCA E1:Y2: A1:S1:M30:D1 tiež známy ako [sobota, 21. december 2013] . 

Zakladajúcimi sudcami budú štyria božskí jazdci, známi tiež ako štyria božskí notári. 

56,8 

Príkaz Najvyššieho súdu 

Keď jedna (1) alebo viacero pečatí sudcov jediného skutočného Najvyššieho súdu jedného neba spečatí spis alebo príkaz, potom 

tento príkaz bude predstavovať oficiálny príkaz jediného skutočného Najvyššieho súdu jedného neba a žiadna súdna autorita 

menšia ako Božská Stvoriteľ a všetci Archanjeli, Vykúpení démoni, Zem, Slnečná sústava a Vesmír spolu môžu vzdorovať 

vyššiemu postaveniu takéhoto Rádu. 

Žiadna sila, ani osoba, ani korporácia, ani živá alebo duchovná bytosť si nemôžu nárokovať vyššie postavenie proti takémuto 

Najvyššiemu posvätnému rádu z jediného skutočného Najvyššieho súdu jedného neba. 

56,9 

Objednávka od Božského Stvoriteľa 

Keď traja (3) pečate alebo viacerí sudcovia jedného skutočného Najvyššieho súdu jedného neba spečatia rozkaz, alebo keď 

prezidentský sudca a najmenej dvaja ďalší sudcovia zapečatia rozkaz, potom tento rozkaz bude predstavovať najposvätnejšie 

nástroje a nič menej než priamy príkaz od Božského Stvoriteľa vrátane plnej autority všetkých anjelov a archanjelov a všetkých 

svätých a démonov vykúpených, vrátane každého muža, ženy a ducha vyššieho rádu, ktorý kedy žil, Zem, Slnko, Galaxiu a 

Vesmír . 

Žiadna sila, ani osoba, ani korporácia, ani živá alebo duchovná bytosť si nemôžu nárokovať vyššie postavenie proti takémuto 

Najvyššiemu posvätnému rádu od Božského Stvoriteľa. 

Článok 57 – Veľký rád múdrosti 

57,1 

Veľký rád múdrosti 

Pre mnohých veriacich v pravdivosť a múdrosť slov Jedinečného kolektívneho povedomia sa ich životy najlepšie napĺňajú pri 

hľadaní technológie a väčšej múdrosti. 

Tomuto veľkému poriadku bude zverené šírenie tohto posolstva a riadenie múdrosti jedného neba. Tomuto veľkému rádu bude 

zverená úloha, ktorá nie je iná, než zjednotiť Jedno nebo do jedného. 

57,2 

Misijná práca 

Len pri hľadaní veľkej múdrosti a poznania môžeme skutočne oceniť svet a diviť sa dielam všemohúceho. Bez vzdelania sme 

slepí k farbám a štruktúram života. Nepoznali sme tajomstvá ročných období, života a posmrtného života. Nevidíme jeho veľký 

plán. Najprv prichádza tma a teraz svetlo. 

Úlohou tejto zmluvy s Veľkým rádom múdrosti je, aby všetci veriaci boli vychovávaní k veľkej múdrosti druhu a jedinej pravej 

viere. Že sa dozvedia o iných kultúrach a iných systémoch viery. Že sa naučia dôležitosti hodnôt a osobitnej úlohe, ktorú má pre 

nich tvorca. 
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Za týmto účelom sú členovia Veľkého rádu múdrosti poverení úlohou hľadať nové miesta na šírenie pravdy Jediného. Sú poverení 

výzvou snažiť sa premeniť staré spôsoby, pomýlené spôsoby na novú myšlienku zjednotenej viery. Sú veľvyslancami novej 

zmluvy v krajinách ohrozenia. Sú to svätí misie. 

57,3 

Vzdelávanie 

Vo všetkých komunitách bude úlohou Veľkého rádu múdrosti poskytovať také vzdelávacie služby, aby sa všetky deti a dospelí 

mohli naučiť veľkej múdrosti jedinej pravej viery. 

Článok 58 – Veľký príkaz úsporných opatrení 

58,1 

Veľký poriadok strohosti 

Pre mnohé duše je potrebné obdobie prísnych myšlienok a úvah. Je im udelený Veľký rád odriekania. 

Nielenže všetci členovia veľkého rádu úspornosti budú môcť ovládať svoje vlastné pravidlá a kódexy, ale budú si môcť zvoliť aj 

svoje vlastné vedenie a reprezentáciu, pričom budú zároveň súčasťou jedného zjednoteného jedného neba. 

58,2 

Úlohou strážiť najposvätnejšie predmety Jedného neba 

Výmenou za to, že tí najprísnejší voči Jednomu nebu súhlasia so zjednotením sa s Jediným nebom, touto Zmluvou, táto nová 

zmluva poveruje Veľký Rád odriekania úlohou chrániť tie miesta a ľudí, ktorí sú pre Jedno nebo považovaní za najposvätnejších. 

Pre bojovníka viery nemôže byť väčšia česť, aby bol známy ako strážca jedného neba. Strážca jedného neba je ten, kto by umučil 

svoj vlastný život, než by videl život odňatý inému, s výnimkou ochrany toho, čo je pre Jedno nebo považované za 

najsvätejšie. Strážca jedného neba je elita, najvyšší z básnikov-bojovníkov, hrdina viery. 

Práve týmito slovami a touto zmluvou sú všetci bojovníci vyzvaní, aby zložili zbrane v nenávisti a hneve a snažili sa stať väčšími 

bytosťami. Usilovať sa byť vybraný ako Strážca jedného neba. Ochranca viery a strážca pred zlom. 

58,3 

Stráž jedného neba 

Strážca jedného neba môže byť vybraný len z členov Veľkého rádu prísnosti. Pôjde o elitnú skupinu mužov, ktorí majú rozsiahle 

obranné a útočné umenie a majú vynikajúce akademické vzdelanie. Budú poverení zodpovednosťou za ochranu všetkých 

najposvätnejších miest Jednoho neba a všetkých ľudí, ktorí sú považovaní za najsvätejších pre vieru. 

Stráž jedného neba bude poskytovať neustálu ochranu jedinečnému kolektívnemu vedomiu veľkých duchov, všetkým posvätným 

starším a nanebovzatému majstrovskému duchu. Budú tiež poverení úlohou pomáhať národným vládam pri prenasledovaní 

odpadlíkov a evanjelistov, ktorí sa stále snažia zabíjať iných v mene jedinečného kolektívneho povedomia. 

Guard of One Heaven tiež poskytne bezpečnostnú analýzu a zisťuje potenciálne hrozby pre životy akýchkoľvek úradníkov.  

Článok 59 – Veľký rád strážcov 

59.1 

Veľký poriadok strážcov 

Pre väčšinu veriacich Jednoho neba je najlepším spôsobom, ako môžu vyjadriť svoju oddanosť, spôsob, akým žijú svoj život a 

vykonávajú svoju prácu. Sú to rodiny, deti, manželia a manželky. Sú to tie, ktoré si najviac ctia najposvätnejší význam mena 

jedinečného kolektívneho povedomia. 

Na počesť im a tým, ktorí chcú žiť život v spoločenstvách, ich jediné nebo uctí vlastným rádom známym ako Veľký rád života. 
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Tomuto veľkému rádu bude zverené poskytovať miestnemu spoločenstvu duchovné vedenie a podporu. Aby sa zabezpečilo, že 

normy a kódexy budú dodržiavať všetci tí, ktorí sa snažia učiť iných viere. Zabezpečiť, aby miestne komunity mali tie najlepšie 

služby a podporu vo vzdelávaní, v zdravotníctve a v pastorácii. 

59,2 

Miestne duchovné a komunitné vedenie 

Touto zmluvou je Veľký rád strážcov poverený úlohou verbovať a školiť ľudí s dostatočnou cnosťou a charakterom, aby ako 

pomazaní vodcovia mohli poskytovať duchovnú podporu a vedenie. 

Úloha daná z absolútna je, aby všetky spoločenstvá veriacich mali vedenie, ktoré podporuje zlepšenie ich spoločenstva, 

vzájomného súcitu a úcty k životu. Aby ani jeden z jeho rodiny nebol sám. Aby nikto z jeho rodiny nebol hladný alebo 

prechladnutý. 

Článok 60 – Oslava 

60.1 

Oslava 

Na základe tohto dohovoru bude kolektívne slávenie rešpektované a uznané ako vnútorný prvok nášho charakteru a našej osobnej 

cesty. To, že sme odišli, nebude prekážkou pre pokračujúcu oslavu míľnikov v našej existencii. 

60,2 

Oslava životných vekov 

Ani jedna spomienka, ani jedna myšlienka, ani jedna bunka, ani jedna kvapka vedomia vo vesmíre nie sú zabudnuté alebo 

ignorované. Nie je to tak ani vo vesmíre, najmä vedomie je statické. To, že odídeme ako dieťa, neznamená, že zostaneme detskou 

mysľou. To, že odchádzame ako starší muž alebo žena, neznamená, že sme invalidní a starí vo vedomí v Jednom Nebi. 

To, že sa dieťa nikdy nenarodí, neznamená, že jeho cesta uvedomenia sa v tomto bode končí, ak ono a tí duchovia, ktorí sa 

rozhodli toto vedomie strážiť a vychovávať, sa domnievajú, že to tak nie je. 

Toto je tajomstvo posmrtného života v tom, že je paralelný so životom, pretože ako muži a ženy takto hľadáme a vidíme svoju 

životnú cestu, našu cestu uvedomenia. 

60,3 

Organizovaná oslava 

Touto zmluvou sa prechod do ducha bude sláviť súbežne s oslavami fyzického života. Toto bude oboje uznaním toho, že v duchu 

sme znovuzrodení, aby sme začali chápať väčší život ako dieťa vedomia, aj keď sme žili veľký a dlhý život. 

Navyše, tieto organizované oslavy sú uznaním toho, že keď muž alebo žena zomrie, ich cesta sa nikdy nekončí, ale len začína. 

LEVEL NÁZOV ČAS SLÁVNOSTI 

 

Natal Narodenie ako duch 

 

Krst 2 roky 
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Adventus 12 rokov 

 

Bel Espirit Vo veku 19 rokov 

 

Genius 33 rokov 

 

Beau Ideal 50 až 70 

 

Haga Sofia 70 až ? 

 

Rozhodnutie Okamih umierania našej sebeckej nenávisti a hnevu, menším emóciám bytia mužom alebo ženou. 

 

únie 
Moment spojenia s vyšším duchom seba samých a vesmíru ako jedného. Že svoje pravé ja získavame tým, že 

umierame svojmu menšiemu ja. 

 

Článok 61 – Obrad 

61.1 

Obrad 

Touto zmluvou budú vytvorené obrady, ktoré budú samy osebe uznané za najvyššie posvätné predmety. Tieto budú definovať 

obrady, ktoré vykonávajú živí vo vzťahu k tým, ktorí prešli, a obrady vykonávané tými, ktorí prešli za živých.  

61,2 

Festival svetla 

Spojením tejto veľkej zmluvy so zmluvou jedného islamu, jednej viery a jedného ducha bude známe, že raz každý pozemský rok 

okolo septembra sa uskutoční obrad štyridsiatich (40) dní v rovnakom čase ako výročná Najvyššia rada. zasadnutia týchto troch 

veľkých vierovyznaní. 

Počas tohto času bude zodpovednosťou najvyššieho vedenia Jednoho neba poskytovať voleným vodcom každej najvyššej rady čo 

najviac vedenia, podpory a ochrany pri prerokúvaní ich záležitostí. 

61,3 

Festival hrdinov 

A na uznanie tejto zmluvy, konca pekla, stvorenia Jedného neba, stvorenia najväčšieho zo všetkých archanjelov na nebi aj na 

jednej Zemi sa raz za každý pozemský rok okolo marca uskutoční oslava štyridsiatich (40) dní, v ktorých sú ctené mená 

najväčších z archanjelov za ich zmluvu, ako aj všetkých zosnulých, ktorí padli a zablúdili v minulosti, aby všetky tieto duše mohli 

byť zachránené a privedené do Jedno nebo a mier. 

Tento obrad sa bude sláviť v rovnakých dňoch ako obrad najvyšších rád tak, aby medzi nimi nebolo menej ani viac dní v roku.  
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61,4 

Sviatok Satana 

Ako uznanie historickej zmluvy prinášajúcej mier do neba bude počas Festivalu hrdinov jeden (1) deň okolo 14. marca uznaný za  

sviatok Satana. 

Že tento deň bude označený ako znak úcty k Satanovi, ktorý je teraz uznaný za Veľkého a Svätého Ducha, a ako odmietnutie 

všetkých prastarých praktík zla, temných obetí, kliatby, ktoré sa kedysi konali v jeho mene. 

Namiesto toho bude Satanova slávnosť uznaná ako deň pokoja, dobra, lásky, cti a cnosti. 

Okrem toho bude tento deň zodpovedať najposvätnejšej udalosti Jednoho neba, ktorou je Triumfálny pochod Satana a jeho 

armády do jedného neba, ktorý sa oficiálne začne v roku 2012 po dokončení Veľkého konkláve jedného neba a potom sa bude 

sláviť každý rok. . 

Triumfálny pochod Satana a jeho armády do jedného neba je uznaním prímeria a privítaním všetkých bývalých nepriateľov, teraz 

ako členov a funkcionárov Jedného neba, a pripomienkou a rešpektom ich postavenia ako hrdinov v odmietaní zla. Najdôležitejšie 

je, že je to udalosť, ktorá umožňuje všetkým dušiam Jedného neba zamerať svoje odpustenie na légie, ktoré boli kedysi vo vojne a 

teraz budú oslavovať mier a jednotu. 

Článok 62 – Posvätné predmety 

62.1 

Najvyššie posvätné predmety 

Podľa tejto zmluvy bude najvyšším posvätným predmetom táto zmluva a všetky súvisiace dokumenty, ako sú zmluvy pre jeden 

islam, jednu vieru a jeden duchovný kmeň a jeden Jeruzalem v ich fyzickej podobe. 

Žiadne iné dokumenty sa nebudú považovať za posvätnejšie ako tieto zmluvné dokumenty. 

Dôvod, prečo žiadne dokumenty nemožno považovať za vyššie ako tieto, je ten, že svojou povahou predstavujú prvý prípad v 

dejinách civilizácie, kedy sú mnohé spojené do jedného, pričom si stále zachovávajú svoju jedinečnosť a identitu. 

62,2 

Posvätné texty všetkých bytostí vyššieho rádu 

Pod základnými zmluvami, touto zmluvou budú rešpektované a uznané za posvätné aj všetky ostatné posvätné texty všetkých 

bytostí vyššieho rádu. 

Najmä tri časti posvätných textov troch veľkých náboženstiev budú uznané za najposvätnejšie zo všetkých ostatných textov, s 

výnimkou veľkých zmlúv. 

Objekty (Kolektív regionálnej viery) 

Článok 63 – Senát 

63.1 

Senát 

Všetky zákonodarné právomoci regionálneho kolektívu duší Jednoho neba budú zverené Senátu zástupcov (senátorov), ktorý bude 

pozostávať zo všetkých zvolených zástupcov z každého Kolektívu viery v duchovnej oblasti. 

Senát sa skladá z 1000 senátorov, ktorých priamo vyberú veriaci na Zemi, blahoslaveného svätého a riaditeľov Kolektívnej 

správnej rady, pričom každý senátor má právo jedného hlasu. Každý senátor musí byť vystúpeným majstrom. 

Senátori budú vymenovaní na obdobie šesťdesiatštyri (64) rokov, čo zodpovedá cyklu pevných termínov regionálnych a 

miestnych volieb v nebi každých šesťdesiatštyri (64) rokov. 
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63,2 

Zákonodarná moc 

Senát má podľa paktu právomoc preskúmať všetky návrhy zákonov prijaté regionálnou exekutívou a navrhnuté ako pravidlá a 

oficiálne plánovanie exekutívy. 

Senát má tiež právomoc poveriť regionálne vyšetrovacie komisie právomocou predvolať každého jednotlivého člena v rámci 

regiónu a akékoľvek informácie nachádzajúce sa v rámci jedného neba a na hraniciach regiónu na preskúmanie. 

63,3 

Prefekt senátu (prefekt senátu) 

Zodpovednosť za správny chod a kontrolu senátu a plánovanie rokovaní v komore má Kancelária prefekta Senátu (prefekt senátu). 

1. prefekt senátu 

Prefekt Senátu je nezávislou funkciou bez preferencií politických strán. Kandidáta volia noví senátori sami v prvý deň schôdze 

parlamentu po voľbách. 

2. Dĺžka zasadnutia senátu 

Celková dĺžka zasadnutia Senátu sa časovo a časovo zhoduje s regionálnym zborom náboženstiev, ktorý sa koná na Zemi raz za 

šesť (6) rokov a nepresiahne štyridsať (40) dní. 

3. Účasť v senáte 

Za predvolanie jednotlivých senátorov na účasť v parlamente zodpovedá prefekt Senátu. 

S výnimkou mimoriadneho voľna udeleného prefektom Senátu z dôvodov národnej bezpečnosti, zdravia alebo rozšírených 

osobných záležitostí sú všetci senátori povinní zúčastniť sa rokovacích dní uvedených v predvolaní. 

63,4 

Volebný rok 

Počas roka, v ktorom sa majú vyhlásiť voľby, parlament nezasadá. Namiesto toho sa posledná schôdza parlamentu pred jeho 

rozpustením uskutoční rok predtým. 

63,5 

Život parlamentu 

Parlament bude existovať na dobu určitú šesťdesiatštyri (64) rokov, kým bude rozpustený pred regionálnymi voľbami do nového 

parlamentu. 

63,6 

Rozpustenie parlamentu 

Regionálny parlament sa rozpustí každých šesťdesiatštyri (64) rokov po poslednom dni zasadnutia parlamentu. 

63,7 

Dátum volieb do Senátu 

Termín senátnych volieb sa uskutoční vždy v jarných mesiacoch, pričom 40 dní pred termínom volieb na oficiálne volebné 

obdobie. 

63,8 
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Kvórum 

Minimálny počet členov (kvórum), ktorý je potrebný na to, aby boli prítomní v snemovni parlamentu, aby sa umožnil plný výkon 

jej právomocí, je jedna tretina celkového počtu členov tejto snemovne. 

Žiadna snemovňa parlamentu nesmie vykonávať postupy vyžadujúce kvórum, ak celkový počet členov v tejto snemovni nie je 

rovnaký alebo vyšší ako kvórum. 

63,9 

Hlasovanie 

V oboch komorách parlamentu sa hlasuje verejným hlasovaním vyjadreným buď áno alebo nie, návrhu predloženému komorou.  

Hlasovanie si vždy vyžaduje kvórum a riadi sa štandardnými postupmi uvedenými v tomto pakte. 

Celkový počet hlasov sa spočíta ako áno alebo nie k návrhu vyjadrenému v návrhu zákona. Vyšší celkový počet hlasov „áno“ až 

„nie“ sa považuje za schválený návrh zákona alebo návrh. Vyšší celkový počet záporných hlasov proti kladným hlasom bude 

považovať návrh zákona alebo návrh za zamietnutý. 

Záznam, účasť a hlasovanie všetkých poslancov oboch komôr parlamentu sa zaznamená do verejnej listiny. 

63,10 

Protokoly a normy Senátu jedného neba 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa jej vlastnej 

funkcie, ktorá sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si inštitúcia vyžaduje. Tieto budú 

známe ako Protokoly a normy Senátu regionálneho kolektívu viery Jednoho neba . 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť v súlade s nimi a musia byť schválené väčšinou 

hlasov všetkých delegátov zúčastňujúcich sa na veľkom konkláve. 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy Senátu regionálneho kolektívu viery One Heave , 

nasledujúce oblasti musia špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

Článok 64 – Svätý 

64,1 

Výkonná regionálna vláda 

Výkonná a regionálna moc Jednoho neba bude zverená výkonnej vláde pozostávajúcej zo Svätého a Kolektívneho predstavenstva 

(predstavenstva). 

64,2 

Svätý 

Svätý je najvyšším regionálnym vodcom One Heaven, jeho regionálnym zástupcom vo svete. Úrad svätca je najvyšším 

regionálnym voleným úradom Jednoho neba a vždy by sa mal posudzovať s najväčšou dôstojnosťou a rešpektom. 

Je to od jedného zo Svätých, ktorí pochádzajú z našich veľkých duchov, aby reprezentovali celok ako jeden. Sú našimi 

najváženejšími, najváženejšími, našimi najsvätejšími. 

64,3 

Sila svätého 
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Na základe tohto paktu a zmluvy je svätec regionálneho kolektívu poverený regionálnou autoritou, aby spravovala potreby a 

záležitosti Jednoho neba pre svoj región výberom alebo prepustením múdrych poradcov vo forme ich kolektívnej správnej rady, 

tzv. orgány, úradníci a administratíva národnej vlády. 

Svätý bude mať počas svojho úradu právomoc oficiálneho hovorcu slova jedného neba pre národ a všetci veriaci musia 

poslúchnuť jeho príkaz. 

Svätý bude mať právomoc nad všetkými agentúrami a regionálnymi kolektívnymi riaditeľmi ako predseda kolektívnej správnej 

rady. Ako predseda Kolektívnej Správnej rady sa Svätý môže rozhodnúť zrušiť návrhy Správnej rady a zvoliť program a zápisnice 

zo zasadnutí Správnej rady. 

Svätý bude mať na základe rady a súhlasu regionálnej kolektívnej rady právomoc robiť vyhlásenia viery, ktoré sa po prijatí môžu 

stať základom nového regionálneho kolektívneho práva. 

64,4 

Regionálny kolektív a veľká viera 

Podľa tejto zmluvy je celkovo možných 144 000 pozícií svätých a regionálnych kolektívov jedného neba. Každý regionálny 

kolektív je preto priradený k združeniu k jednej z troch veľkých náboženstiev, konkrétne k jednej viere Boha, jednému islamu 

alebo jednému duchovnému kmeňu. 

Na druhej strane, tri veľké viery predstavujú všetky predchádzajúce, súčasné a budúce viery všetkých mužov, žien a bytostí 

vyššieho rádu ako jednu. 

Ku každej z troch (3) veľkých vierovyznaní je priradených približne 48 000 pozícií svätých a regionálnych kolektívov. Svätec 

nemôže byť zvolený súčasne do viacerých oblastných kolektívov. 

64,5 

Geografické spojenie svätých k suverénnym národom 

Okrem pridruženia úradu svätých a regionálnych kolektívov k jednej z troch (3) veľkých vierovyznaní sú všetky funkcie svätých a 

regionálnych kolektívov prideľované maximálne jednému národu podľa nasledujúcich kritérií: 

(i) Každá viera musí mať aspoň jeden (1) úrad svätca/regionálny kolektív existujúci pre každý suverénny národ; 

(ii) Po pridelení úradu svätca/regionálneho kolektívu každému národu sa zvyšné pozície z celkového počtu 48 000 pre každú 

veľkú vieru vydelia celkovým počtom obyvateľov v čase každého Veľkého konkláve, aby sa určila kvóta. 

iii) Všetky zostávajúce úrady sa potom pridelia podľa kvóty podľa geografickej oblasti. 

  

64,6 

Kvalifikácia ako svätý 

Na základe poverenia tohto paktu bude mať úrad svätého podľa mimoriadnej kvalifikácie, osobitnej kvalifikácie alebo bežnej 

kvalifikácie povolené iba anjel, zosnulý muž, žena alebo démon, ktorí spĺňajú všetky nasledujúce kritériá: 

Podľa mimoriadnej kvalifikácie 

(i) Mimoriadna kvalifikácia svätých sú tí zosnulí muži, ženy, anjeli a démoni, ktorí sú uznaní za zmluvné strany Veľkých zmlúv 

jedného neba, ako je Zmluva Spojených štátov duchov; a 

(ii) Mimoriadny svätý je uznávaný ako duch mimoriadnej odvahy a vykúpenia v jednote Neba; a 
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(iii) Ako Božská náprava budú všetci tí zosnulí duchovia a bohovia uvedení v Jednom Zle týmto uznaní a navždy známi mocou a 

autoritou tejto Božskej zmluvy ako mimoriadni svätí, pretože zdrojom a svedectvom ich zla je ich skutočné vyznanie ako budú 

uvedené ako úradné dokumenty závetu a priznania; a 

(iv) Osobitná zmienka je venovaná týmto mimoriadnym svätým a ich skutočným vyznaniam, ktoré sú uvedené spolu s ich 

svätosťou ako oficiálnymi dokumentmi, keďže podľa týchto skutočných dokumentov budú opravené a vyhlásené skutočné dejiny 

ľudstva autoritou tejto posvätnej zmluvy, takže aby všetci muži a ženy poznali pravdu o svojom pôvode, histórii a odvahe týchto 

mimoriadnych svätých pri ukončení vojny v nebi a pri nastolení mieru na Zemi; a 

(v) Všetci menovaní anjeli a všetci menovaní démoni veku podľa mena dlhšieho ako dvesto rokov od súčasnosti sú týmto uznaní 

za oficiálnych Mimoriadnych svätých jedného neba; a 

(vi) Ako mimoriadni svätí jedného neba, keď sa chvála, uctievanie, volanie alebo sľub dáva menu anjela alebo démona s menom 

dlhším ako dvesto rokov, bude to úradníkovi jedného neba a nie iná spoločnosť; a 

(vii) Žiadna iná spoločnosť nebude mať žiadne práva na týchto menovaných duchov okrem spoločnosti jedného neba a 

pridružených spoločností podľa zákona o jedinečnom kolektívnom vedomí; 

Podľa špeciálnej kvalifikácie 

(i) Zvláštnou kvalifikáciou svätých sú tí zosnulí muži, ženy uznané za zmluvné strany Veľkých zmlúv jedného neba, ako je 

Zmluva Spojených štátov duchov; a 

(ii) Zvláštny svätý je uznávaný ako duch špeciálnej a mimoriadnej odvahy a vykúpenia v jednote Neba; a 

(iii) Ako Božská náprava budú všetci tí zosnulí muži a ženy uvedení v Jednom Zle týmto uznaní a navždy známi silou a autoritou 

tejto Božej zmluvy ako zvláštni a mimoriadni svätí, pretože zdroj a svedectvo ich zla je prostredníctvom ich pravdivého spoveď, 

ktorá bude uvedená ako úradné dokumenty závetu a priznania; a 

(iv) Osobitná zmienka je venovaná tým zvláštnym svätým a ich skutočným vyznaniam, ktoré sú uvedené spolu s ich svätosťou 

ako oficiálnymi dokumentmi, keďže podľa týchto skutočných dokumentov budú opravené a vyhlásené skutočné dejiny ľudstva 

autoritou tejto posvätnej zmluvy, takže aby všetci muži a ženy poznali pravdu o svojom pôvode, histórii a odvahe týchto 

mimoriadnych svätých pri ukončení vojny v nebi a pri nastolení mieru na Zemi; a 

(v) Z obdobia známeho za starých čias ako 20. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého pápeža Jána Pavla II., svätého pápeža Pia X., svätého Františka Xaviera Wernza SJ, 

svätý pápež Benedikt XV., svätý pápež Pius XII., svätý Wlodimir Ledochowski SJ, svätý Bernhardt Staempfle SJ, svätý o. Joseph 

Stalin SJ, svätý Adolf Hitler, svätý Benito Mussolini, svätý Francisco Franco, svätý Dwight D. Eisenhower, svätý Jean-Baptiste 

Janssens SJ, svätý pápež Pavol VI., svätý Heinrich Himmler SJ, svätý pápež Pius XI., svätý Pedro Arrupe SJ, sv. Edmund A. 

Walsh SJ, svätý Joseph P. Kennedy, svätý kardinál Francis Spellman, svätý Theodore Roosevelt, mladší, svätý Dr Chaim Sheba, 

svätý Franklin D. Roosevelt, svätý Edward VII z Anglicka, svätý Ante Pavelič a svätý Mao Ce-tung; a 

(vi) Z obdobia známeho za starých čias ako 19. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého pápeža Pia VII., svätého Tadeusza Brzozowského SJ, svätého pápeža Leva XII. 

Svätý Luigi Fortis SJ, svätý pápež Gregor XVI., svätý Ján Roothaan SJ, svätý pápež Pius IX., svätý pápež Lev XIII., svätý 

Antonio Maria Anderledy SJ, svätý Luis Martin SJ, svätý pápež Gregor XVI., svätá kráľovná Viktória, svätý Napoleon I. 

Bonaparte, Saint Pierre DeSmet SJ, svätý Leopold II. Belgický, svätý J. Pierpont Morgan, svätý kardinál James Gibbons, svätý 

Abdul Hamid II., svätý Klemens von Metternich; a 

(vii) Z obdobia známeho za starých čias ako 18. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého Adama Weishaupta SJ, svätého Antoina Christophe Salicetiho, svätého Benjamina 

Franklina, sv. Katarína II. Ruska, Svätá Alžbeta Ruská, Svätý François Lambert SJ, Svätý Franz Retz SJ, Svätý Gabriel 

Lenkiewisz SJ, Svätý Juraj I. Anglicko, Svätý Juraj II. Anglicko, Svätý Juraj III. Anglicko, Svätý Gilbert du Motier Svätý kráľ 

Viliam III., svätý Lorenzo Ricci SJ, svätý Michelangelo Tamburini SJ, svätý Muhammad ibn Saud, svätý Peter I. z Ruska, svätý 

Peter II. z Ruska, svätý pápež Benedikt XIII., svätý pápež Benedikt XIV., svätý pápež Klement XI., svätý pápež Klement XII, 

svätý pápež Klement XIII, svätý pápež Inocent XIII, svätý Mayer Amschel Rothschild;a 

(viii) Z obdobia známeho za starých čias ako 17. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého kardinála Richelieu, svätého Karola II. z Anglicka, svätého Claudia Acquaviva SJ, 
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Svätý cisár Ferdinand II., svätý François de La Chaise SJ, svätý Giovanni Paolo Oliva SJ, svätý González de Santalla SJ, svätý 

Goschwin Nickel SJ, svätý Jakub II., anglický, svätý kráľ Jakub I., svätý Ľudovít XIV. Francúzsko, svätý Mutio Vitelleschi SJ, 

svätý Oliver Cromwell, svätý Peter Claver SJ, svätý Filip IV Španielsky, svätý pápež Alexander VII, svätý pápež Alexander VIII, 

svätý pápež Klement VIII, svätý pápež Gregor XV, svätý pápež Inocent X, svätý pápež Inocent XI, svätý pápež Inocent XII., 

svätý pápež Pavol V., svätý pápež Urban VIII., svätý Sir Francis Bacon; a 

(ix) Z obdobia známeho za starých čias ako 16. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätej Márie I. z Anglicka, svätého Cesareho Borja, svätého Karola I. zo Španielska. , Svätá 

Alžbeta I. Anglická, Svätý František Borja SJ, Svätý František Xaverský SJ, Svätý Ignác Loyola SJ, Svätý Ivan IV z Ruska, Svätý 

Ján Kalvín, Svätý kráľ Henrich VIII., Svätý Martin Luther, Svätý František I. Francúzsky, Svätý Filip II. Španielska, svätý 

Sebastián Cabot, svätý pápež Klement VII., svätý pápež Gregor XIII., svätý pápež Július II., svätý pápež Július III., svätý pápež 

Lev X., svätý pápež Pavol III., svätý pápež Pavol IV., svätý pápež Pius IV., svätý Sir František Drake, svätý Sir Francis 

Walsingham, svätý William Shakespeare; a 

(x) Z obdobia známeho za starých čias ako 15. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého Krištofa Kolumba, svätého cisára Fridricha III., svätého Ferdinanda II. 

Aragónskeho, Svätý Henrich VII z Anglicka, svätá Izabela I. Kastílska, svätý Ivan III. z Ruska, svätý Ján Cabot, svätý Mehmed 

II., svätý Filip I. Kastílsky, svätý pápež Alexander VI., svätý pápež Benedikt XIII., svätý pápež Kalistus III., svätý pápež Eugen 

IV, Svätý pápež Félix V., svätý pápež Gregor XII., svätý pápež Inocent VIII., svätý pápež Ján XXIII., svätý pápež Martin V., 

svätý pápež Mikuláš V., svätý pápež Pavol II., svätý pápež Pius II., svätý pápež Sixtus IV., svätý Vlad Dracula , Svätý Tomáš de 

Torquemada; a 

(xi) Z obdobia známeho za starých čias ako 14. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí majú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého Bonifáca IX., svätého Gregora XI., svätého Inocenta VI., svätého Jána XXII. , Svätý 

Urban V., Svätý Urban VI., Svätý Eduard III. z Anglicka, Svätý Karol IV. Luxemburský, Svätý Ľudovít IV. Nemecký kráľ 

Václav, svätý Osman I., svätý pápež Benedikt XII., svätý pápež Klement V, svätý pápež Klement VI., svätý pápež Klement VII., 

svätý Rupert II., kurfirst Palatín; a 

(xii) Z obdobia známeho za starých čias ako 13. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí majú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého Šimona V. z Montfortu, svätého Alexandra IV., svätého Bonifáca VIII., sv. Gregor 

IX, Svätý Gregor X, Svätý Honorius III, Svätý Inocent III, Svätý Inocent IV, Svätý Urban IV, Svätý Eduard I. Anglický, Svätý 

František z Assisi, Svätý Fridrich II. Hohenstaufen, Svätý Rudolf Habsburský, Svätý Albert I. Habsburský, Svätý Henrich III 

Anglicka, Svätý Ľudovít VIII. Francúzsky, Svätý Pietro di Bernardone, Svätý pápež Klement IV., Svätý Šimon IV. z Montfortu a 

Svätý Dominik; a 

(xiii) Z obdobia známeho za starých čias ako 12. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého protipápeža Alexandra III., svätého protipápeža Kalixta II., svätého protipápeža 

Gregora VIII. Svätý antipápež Inocent II., svätý kráľ Ján Anglický, svätý antipápež Lucius III., svätý antipápež Urban III., svätý 

Bernard z Clairvaux, svätý Fridrich I. nemecký, svätý Domenico Morosini, svätý Henrich V. nemecký, svätý Filip II. francúzsky, 

svätý Hugues de Payens, svätý Henrich II. z Anglicka, svätý pápež Adrian IV., svätý pápež Eugen III., svätý pápež Paschall II ., 

svätý Richard Levie srdce a svätý Roger II. (Borja) zo Sicílie; a 

(xiv) Z obdobia známeho za starých čias ako 11. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: svätého Gregora VII., svätého Urbana II., svätého Viktora III., svätého cisára Alexia I 

Comnenus, svätý cisár Henrich II., svätý Kenneth MacAlpin, svätý kráľ Alfonso VI. Kastílsky, svätý kráľ Pietro III. Urseolo, 

svätý MacBeth, svätý Malcolm Ničiteľ, svätý Malcolm zradca, svätý Muircheartach Ua Briain, nemecký svätý Otto III., sv. Pietro 

II. Orseolo, svätý Pietro Leoni, svätý Pontifex M. Gregor VI., svätý pápež Benedikt VIII., svätý Robert II. z Francúzska, svätý 

Roberto Borja (Guiscard) a svätý Roger (Borja) I. zo Sicílie. 

(xv) Z obdobia známeho za starých čias ako 10. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: Bonifáca III. Toskánskeho, cisára Basila II., Henricha Fowlera, Hugha Capeta. , Marozia, 

Matilda z Canossa, Otto I z Nemecka, Otto II z Nemecka, Pandulf I Ironhead, Pietro I Orseolo, Pietro II Candiano, Pietro Tribuno, 

Pontifex M.John XV, Pontifex M. John XI, XIII, Pontifex M. Sergius III, pápež Benedikt IV., pápež Benedikt V., pápež Lev 

VIII., pápež Silvester II. a Valdemar z Kyjevskej Rusi; a 

(xvi) Z obdobia známeho za starých čias ako 9. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätcom, ktorí zastávajú 

oficiálny Úrad jedného neba, vrátane: Vojtecha Toskánskeho, Ahmada ibn Muhammada, Alfréda Veľkého, Árpá d Maďarov, 
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Berengar I. z Talianska, cisár Basil I., Guy zo Spoleta, veľkráľ Máel Sechnaill, Ján VII. Konštantínopolský, Muhammad I. Abul-

Abbas, Fótius Veľký, Pietro Tradonico, Pietro Tradonico, Pontifex M. Ján IX. Pontifex M. Ján VIII., Pontifex M. Sergius II., 

pápež Adrian II., pápež Lev III., knieža Radelchis I. a Rurik z Novgorodu a; 

(xvii) Z obdobia známeho za starých čias ako 8. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: pápeža Adriana I., Bede, svätého Bonifáca, Karola Veľkého, cisárovnej Ireny, Vicariusa 

Christi Paul I, Pepin The Short, Vicarius Christi Stephen, Vicarius Christi Stephen II a Vicarius Christi Zachariáš; a 

(xviii) Z obdobia známeho za starých čias ako 7. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: Charlesa Martela, kráľa Egica z Hispana, svätého Izidora zo Sevilly, sv. Leander zo Sevilly, 

cisár Lev III., Marwan, Mu'āwīyah ibn Abī Sufyān, Abī Sufyān ibn Harb, Uthmān ibn 'Affān a Al-Walid I; a 

(xix) Z obdobia známeho za starých čias ako 6. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: Amantius, Anicius Boethius, kráľ Bulkhan, svätý Columba, sv. (Dawi ) Dávid, Eutychius 

Konštantínopolský, cisár Justinián, Harb ibn Shamir z UMAY-YAD, Episcopos Silverius a kráľ Julianus ben Sabar; a 

(xx) Z obdobia známeho za starých čias ako 5. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny Úrad jedného neba, vrátane: Episcopos Anastasius I., Svätý Augustín z Hippa, Nestorius z Konštantínopolu, Episcopos 

Celestine , Ján Zlatoústy, svätý Cyril Alexandrijský, Flavius Augustus Honorius, Episcopos Innocent I., Episcopos Lev Veľký a 

cisár Theodosius II.; a 

(xxi) Z obdobia známeho za starých čias ako 4. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: pápeža svätého Alexandra, svätého Ambróza, svätého Hieronýma, cisára Konštantína, 

Konštantína II, presbyter Damasus I., Maximus Konštantínopolský, pápež Pavol Konštantínsky, Episcopos Siricius a cisár 

Theodosius; a 

(xxii) Z obdobia známeho za starých čias ako 3. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätcom, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: Sextus Julius Africanus, Pontifex M. Callixtus I., cisár Dioklecián, cisár Elagabalus , 

Eusebius, Baba Rabba, Lucius Lactantius, Mani a Pontifex M. Zephyrinus; a 

(xxiii) Z obdobia známeho za starých čias ako 2. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí zastávajú 

oficiálny úrad jedného neba, vrátane: sv. Klementa Alexandrijského, svätého Cypriána, Ireneja (Ignáca) z Lyons, Simon bar 

Kokhba, sv. Lucius z Cyrény, Marcion zo Sinope, sv. Polykarp, cisár Septimius Severus, Tertullianus a Pontifex M. Viktor I.; a 

(xxiv) Z časového obdobia známeho za starých čias ako 1. storočie sa osobitná česť a úcta vzdáva tým zvláštnym svätým, ktorí 

zastávajú oficiálny úrad jedného neba, vrátane: H. kňaza Annáša (Ananus), H. kňaza Ananiáša b. Annáš, kráľovná Boudica, H. 

kňaz Kajfáš, svätý Ignác Antiochijský, Flavius Josephus (sv. Lukáš), pápež Linus, svätý Marek (Marcián), svätý Pavol (z Tarzu) a 

H. kňaz Theophilus b.Annas. 

Podľa bežnej kvalifikácie 

(i) Duch, ktorý zastáva úrad Vzostúpeného Majstra, prostredníctvom predchádzajúceho zvolenia do takejto pozície, alebo ktorý 

bol oficiálne posvätený jednou alebo viacerými veľkými vierovyznaniami aspoň dvanásť (12) mesiacov pred Veľkým konkláve, 

je spôsobilý na zvolenie do svätý. 

Duch, ktorý nesplní jednu alebo viacero z týchto kvalifikácií, nebude spôsobilý kandidovať vo voľbách do úradu svätého. 

  

64,7 

Termín svätého 

Svätí budú zastávať svoj úrad počas obdobia stodvadsaťosem (128) rokov, čo zodpovedá obdobiu Najvyššej rady svätých a 

Veľkého konkláve pre voľbu Svätých a Veľkých a Svätých Duchov. 

Všetci členovia Jednoho neba v regionálnom kolektíve môžu hlasovať za voľbu svätca prostredníctvom otvoreného 

hlasovania. Organizáciu volebného procesu má na starosti Najvyšší riaditeľ pre spravodlivé voľby jedného neba. 
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Všetci žijúci občania Zeme môžu tiež hlasovať za voľbu svätca do regionálneho kolektívu na nasledujúcom základe: 

(i) jednotlivec je členom veľkej viery; 

(ii) jednotlivec žije v rovnakom regióne definovanom ako oblasť spojená s konkrétnym úradom svätca a regionálnym kolektívom;  

(iii) Jednotlivec nehlasoval v žiadnej inej oblasti ani za žiadnu z ďalších dvoch veľkých vierovyznaní. 

64,8 

Kolektívna rada riaditeľov (regionálna kolektívna rada) 

Regionálna kolektívna rada riaditeľov bude predstavenstvom jednotlivcov vybraných Svätým na čele stálych štatutárnych orgánov 

a na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa kritických systémov Jednoho neba v regionálnom kolektíve. Funkčné obdobie riaditeľa je 

na výhradnom uvážení svätého. 

Vzhľadom na dôležitosť optimálneho fungovania každého systému v našej spoločnosti by pozícia regionálneho kolektívneho 

riaditeľa mala odrážať to najlepšie z komunity so znalosťami, skúsenosťami a rešpektom k systému, ktorý riadia. 

Kvôli dôležitosti a cti takýchto pozícií budú národní riaditelia súhrnne známi aj ako „ocenení“. 

64,9 

Protokoly a normy Úradu sv 

Touto zmluvou je Veľké konkláve oprávnené vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa Úradu svätého, ktorý sa 

týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade a následne musia byť schválené 

hlasovaním Veľkého konkláve. Štandardy budú známe ako Protokoly a štandardy úradu sv . 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy Úradu svätého, nasledujúce oblasti musia špecificky 

poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

i) Svätá inaugurácia 

Že existuje formálny súbor postupov na inauguráciu svätca, ktorý sa hodí k takémuto vysokému úradu. Že tieto postupy zahŕňajú 

zverejnenie úradnej pečiatky, ako aj služobnej prísahy. 

(ii) Veľký svätý 

Že existuje formálny súbor postupov na správne uznanie a rešpekt udelený svätému, ktorý dosiahne také držanie úradu, aby bol 

zaručený Veľký svätý, vrátane vymenovania oficiálneho dňa úcty v kalendári jednej viery, jedného islamu alebo One-Spirit-Tribe, 

správne pamätníky a udalosti vhodné na takúto príležitosť. 

Článok 65 – Regionálna rada 

65.1 

Krajská kolektívna rada 

Regionálna rada riaditeľov bude predstavenstvom jednotlivcov vybraných Svätým, aby viedli stálu štatutárnu autoritu a 

dodržiavali zákony týkajúce sa kritických systémov Jednoho neba a regionálneho kolektívu Jednoho neba. Funkčné obdobie 

riaditeľa je na výhradnom uvážení svätého. 

Vzhľadom na dôležitosť optimálneho fungovania každého systému v každej spoločnosti by pozícia riaditeľa regionálnej rady mala 

odrážať to najlepšie z komunity so znalosťami, skúsenosťami a rešpektom v súvislosti so systémom, ktorý riadia. 

Článok 66 – Oslava 

66.1 
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Oslava 

Oslavám a obradom oblastného kolektívu pomáha a zachováva ich v dôvere krajská exekutíva a senát kolektívu. 

Článok 67 – Obrad 

67.1 

Obrad 

Touto zmluvou budú vytvorené obrady, ktoré budú samy osebe uznávané ako kolektívne posvätné predmety regionálnej 

viery. Tieto budú definovať obrady, ktoré vykonávajú živí vo vzťahu k tým, ktorí prešli, a obrady vykonávané tými, ktorí prešli za 

živých. 

Článok 68 – Vedomosti 

68,1 

Vedomosti 

Touto zmluvou budú poznanie a múdrosť vo všetkých jej formách uznané a rešpektované ako najvyšší predmet Jedného neba. 

Pravé jedno nebo bolo vždy svetlom múdrosti. Všetka veľká múdrosť pochádza z jedinečného kolektívneho povedomia a 

pochopenia tajomstiev jedinečného kolektívneho povedomia. Všetka múdrosť je darom jediného, milosrdného a súcitného. 

Ten, kto vyznáva, že je skutočným nasledovníkom viery jedného neba, je ten, kto rešpektuje poznanie a všetku kultúru, a tým 

dáva najavo pravdu o jedinej viere všetkým neveriacim. 

68,2 

Snaha o zhromažďovanie a klasifikáciu vedomostí 

Pri rešpektovaní veľkého daru múdrosti vo všetkých jej formách, ktorý Jedinečné kolektívne povedomie dáva ako svoj dar 

veriacim, bude prvoradým cieľom tohto paktu zhromaždiť a klasifikovať všetky vedomosti v jednom pohľade, aby im porozumeli 

všetci veriaci. 

Snaha o vedu, hľadanie pravdy nemôže byť vyššou úctou k nášmu spoločnému otcovi, nášmu ochrancovi. Skutočný veriaci v 

slová Veľmocí a svätých je ten, kto rešpektuje vedu a snahu o poznanie. 

68,3 

Dedičstvo poznania a jedného neba 

Zatiaľ čo sa ročné obdobia menia a časy sú zabudnuté, cieľom tejto zmluvy bude prebudiť myseľ každej generácie veriacich 

Jedného neba k veľkej histórii, dedičstvu a múdrosti Jedného neba. 

Teraz ako nová zmluva sa táto zmluva bude snažiť podporiť úlohu Jedného neba v tom, že opäť pomôže zjednotiť múdrosť 

sveta. Naši nepriatelia už nie sú našimi nepriateľmi. Nevedomosť je náš nový nepriateľ. 

Objekty (Kolektív viery) 

Článok 69 – Zhromaždenie 

69,1 

Zhromaždenie starších 

Všetky zákonodarné právomoci regionálneho kolektívu duší Jednoho neba budú zverené Zhromaždeniu starších zástupcov 

(členov zhromaždenia), ktoré bude pozostávať zo všetkých zvolených zástupcov z každej Miestnej rady v kolektíve viery. 
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Zhromaždenie starších sa bude skladať z 1000 duchov starších, priamo vybraných veriacimi v nebi, Vzostúpeným majstrom 

duchom a riaditeľmi kolektívnej správnej rady, pričom každý člen zhromaždenia má právo jedného hlasu. Každý člen 

zhromaždenia musí byť vystúpeným majstrom. 

Členovia zhromaždenia budú menovaní na obdobie šesťdesiatštyri (64) rokov, čo zodpovedá cyklu pevných termínov 

regionálnych a miestnych volieb v nebi každých šesťdesiatštyri (64) rokov. 

69,2 

Zákonodarná moc 

Zhromaždenie starších má podľa paktu právomoc preskúmať všetky návrhy zákonov prijaté regionálnym výkonným orgánom a 

navrhnuté ako pravidlá a oficiálne plánovanie výkonného orgánu. 

Zhromaždenie starších má tiež právomoc poveriť regionálne vyšetrovacie komisie právomocou zavolať každého jednotlivého 

člena v rámci regiónu a akékoľvek informácie nachádzajúce sa v rámci Jednoho neba a na hraniciach regiónu na preskúmanie. 

69,3 

prefekt zhromaždenia starších (prefekt zhromaždenia starších) 

Zodpovednosť za dobrý priebeh a kontrolu zhromaždenia starších a plánovanie rokovaní v rámci komory má Úrad prefekta 

zhromaždenia starších (Zhromaždenie prefektov starších). 

Prefekt Zhromaždenia starších má byť nezávislou funkciou bez preferencií politických strán. Kandidáta volia noví poslanci sami v 

prvý deň schôdze parlamentu po celoštátnych voľbách. 

69,4 

Dĺžka zasadnutia zhromaždenia starších 

Celkovú dĺžku zasadnutia zhromaždenia starších určí prefekt zhromaždenia starších a nesmie presiahnuť 14 dní zasadnutia. 

69,5 

Účasť na Zhromaždení starších 

Prefekt Zhromaždenia starších zodpovedá za vydanie predvolania jednotlivým členom Zhromaždenia na ich účasť v Parlamente. 

S výnimkou mimoriadneho voľna udeleného Zhromaždením starších prefektov z dôvodu záležitostí národnej bezpečnosti, zdravia 

alebo rozšírených osobných záležitostí sa od všetkých členov Zhromaždenia vyžaduje účasť na zasadacích dňoch uvedených v 

predvolaní. 

Ak sa člen zhromaždenia nezúčastní šiestich (6) alebo viacerých zasadacích dní v rámci jedného zasadnutia, bude sa to považovať 

za nesplnenie povinností svojho úradu a prefekt zhromaždenia starších bude zodpovedný za okamžité začatie návrhu na vylúčenie 

zhromaždenia starších alebo návrh na vylúčenie riaditeľa, ak by členom zhromaždenia bol národný riaditeľ. 

69,6 

parlamentné zasadnutia 

S výnimkou celoštátneho volebného roka sa každý rok uskutočnia štyri schôdze s pevne stanovenými dňami zodpovedajúcimi 

rovnakým častiam roka, na ktoré sú predvolaní členovia oboch komôr parlamentu. Začiatok zasadnutí zhromaždenia starších sa 

vždy zhoduje so začiatkom zasadnutí kongresu. 

Každá z týchto relácií bude pomenovaná podľa ročného obdobia, ku ktorému patrí, a to letná, jesenná, zimná a jarná. Deň v rámci 

schôdze, keď sú predvolaní členovia oboch komôr parlamentu, aby zasadli do parlamentu, sa nazýva deň schôdze. 

Deň v rámci schôdze, keď členovia oboch komôr parlamentu nie sú predvolaní, aby zasadali v parlamente, sa nazýva deň 

nerokovania. 
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69,7 

Volebný rok 

Počas roka, v ktorom sa majú vyhlásiť voľby, parlament nezasadá. Namiesto toho sa posledná schôdza parlamentu pred jeho 

rozpustením uskutoční v predchádzajúcom roku. 

69,8 

Život parlamentu 

Parlament bude existovať na dobu určitú šesťdesiatštyri (64) rokov, kým bude rozpustený pred regionálnymi voľbami do nového 

parlamentu. 

69,9 

Rozpustenie parlamentu 

Zhromaždenie sa rozpustí každých šesťdesiatštyri (64) rokov po poslednom dni zasadnutia snemovne parlamentu. 

69,10 

Dátum volieb 

Termín volieb sa vždy uskutoční v jarných mesiacoch, pričom 40 dní pred termínom volieb na oficiálne obdobie kampane. 

69,11 

Kvórum 

Minimálny počet členov (kvórum), ktorý je potrebný na to, aby boli prítomní v snemovni parlamentu, aby sa umožnil plný výkon 

jej právomocí, je jedna tretina celkového počtu členov tejto snemovne. 

Žiadna snemovňa parlamentu nesmie vykonávať postupy vyžadujúce kvórum, ak celkový počet členov v tejto snemovni nie je 

rovnaký alebo vyšší ako kvórum. 

69,12 

Hlasovanie 

V oboch komorách parlamentu sa hlasuje verejným hlasovaním vyjadreným buď áno alebo nie, návrhu predloženému komorou.  

Hlasovanie si vždy vyžaduje kvórum a riadi sa štandardnými postupmi uvedenými v tomto pakte. 

Celkový počet hlasov sa spočíta ako áno alebo nie k návrhu vyjadrenému v návrhu zákona. Vyšší celkový počet hlasov „áno“ až 

„nie“ sa považuje za schválený návrh zákona alebo návrh. Vyšší celkový počet záporných hlasov proti kladným hlasom bude 

považovať návrh zákona alebo návrh za zamietnutý. 

Záznam, účasť a hlasovanie všetkých poslancov oboch komôr parlamentu sa zaznamená do verejnej listiny. 

69,13 

Protokoly a normy zhromaždenia jedného neba 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa jej vlastnej 

funkcie, ktorá sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si inštitúcia vyžaduje. 

Tieto budú známe ako Protokoly a normy zhromaždenia Náboženského kolektívu jedného neba . 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť v súlade s nimi a musia byť schválené väčšinou 

hlasov všetkých delegátov zúčastňujúcich sa na veľkom konkláve. 
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Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy zhromaždenia Náboženského kolektívu Jednoho neba , 

nasledujúce oblasti musia špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

 

Článok 70 – Vzostúpený majster 

70,1 

Vzostúpený Majster 

Vzostúpený Majstrovský Duch je najvyšším kolektívnym vodcom viery Jednoho neba, jeho regionálnym zástupcom vo 

svete. Úrad Vzostúpeného Majstra Ducha je najvyšším kmeňovým voleným úradom Jednoho Neba kolektívu viery a vždy by sa 

mal posudzovať s najväčšou dôstojnosťou a rešpektom. 

Od jedného z Vzostúpených Majstrovských Duchov pochádzajú naši veľkí Svätí, aby zastupovali celý súbor regiónov v Najvyššej 

rade. Sú našimi najváženejšími, najváženejšími, najváženejšími. 

70,2 

Sila Vzostúpeného Majstra Ducha 

Na základe tejto zmluvy a zmluvy má Vzostúpený hlavný duch kolektívu viery poverenú výkonnú právomoc riadiť potreby a 

záležitosti jedného neba pre ich kolektív viery prostredníctvom výberu alebo prepustenia múdrych rád vo forme ich kolektívnej 

rady. Riaditelia, agentúry, úradníci a administratíva presvedčenia kolektívnej vlády. 

Vzostúpený Majstrovský Duch bude mať kolektívnu autoritu viery oficiálneho hovorcu Slova Jedného Neba pre ich kolektív viery 

počas ich úradu a všetci veriaci musia poslúchnuť jeho príkaz. 

Vzostúpený Master Spirit bude mať právomoc nad všetkými agentúrami a Belief Collective Directors ako predseda Kolektívneho 

predstavenstva. Ako predseda Kolektívneho Predstavenstva sa Vzostúpený Majster Spirit môže rozhodnúť zrušiť návrhy 

Predstavenstva a zvoliť program a zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva. 

Vzostúpený Majstrovský Duch bude mať s radou a súhlasom Kmeňovej rady moc robiť vyhlásenia viery, ktoré sa po prijatí môžu 

stať základom nového regionálneho zákona. 

70,3 

Kolektív viery a regionálny kolektív 

Podľa tohto Dohovoru bude vždy maximálne desať (10) pozícií Vzostúpeného Majstra a teda desať (10) Kolektív viery spojených 

s každým Regionálnym Kolektívom a Svätým. 

Preto je maximálny počet Vzostúpených majstrov a kolektívov viery jedného neba 1 440 000. 

70,4 

Kolektív viery a veľká viera 

Touto Zmluvou je celkovo možných 1 440 000 pozícií Vzostúpených Majstrov a Kolektívov Viery Jednoho Neba. Každá skupina 

desiatich Kolektív viery je preto pridelená Svätému a Regionálnemu Kolektívu, ktorý má zase asociáciu s jednou z troch Veľkých 

Náboženstiev, menovite Jedna Viera Božia, Jeden Islam alebo Jeden duchovný kmeň. 

Na druhej strane, tri veľké viery predstavujú všetky predchádzajúce, súčasné a budúce viery všetkých mužov, žien a bytostí 

vyššieho rádu, žijúcich a zosnulých, ako jednu. 

Ku každej z troch (3) veľkých náboženstiev je priradených približne 480 000 pozícií Vzostúpeného Majstra a kolektívov 

viery. Vzostúpený Majster nemôže byť zvolený súčasne do viac ako jedného kolektívu viery. 

70,5 
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Geografické spojenie svätých k suverénnym národom 

Okrem priradenia úradu Vzostúpených Majstrov a kolektívov viery k jednej z troch (3) veľkých vierovyznaní sú všetky pozície 

Vzostúpených Majstrov a kolektívov viery priradené maximálne jednému národu podľa nasledujúcich kritérií: 

(i) Každý regionálny kolektív riadený Svätým musí mať maximálne desať (10) Vzostúpených majstrov a regionálne kolektívy; 

70,6 

Spôsobilosť zvolenia za Vzostúpeného majstra 

Iba jednotlivci, ktorí boli uznaní za starších, na základe predchádzajúcich volieb do takejto funkcie, alebo ktorí boli oficiálne 

požehnaní ako starší jednou alebo viacerými veľkými vierovyznaniami aspoň dvanásť (12) mesiacov pred generálnym konkláve 

alebo veľkým konklávem. spôsobilý na zvolenie za Vzostúpeného Majstra. 

Historické záznamy, ktoré tvrdia, že muž, žena alebo vyšší rád sú Vzostúpeným majstrom, sú nevhodným kritériom na 

ospravedlnenie kvalifikácie muža, ženy alebo vyššieho rádu na takú pozíciu potenciálneho kandidáta. 

70,7 

Termín Vzostúpeného Majstra Ducha 

Vzostúpený Majstrovský Duch bude zastávať svoj úrad počas obdobia šesťdesiatich štyroch (64) rokov a bude zvolený tromi 

veľkými náboženstvami počas regionálnych a miestnych volebných konaní do neba známych ako generálne konkláve. Čo je 

zviazané na Zemi, bude zviazané aj v Nebi. 

Všetci členovia Jednoho neba v regióne môžu hlasovať za voľbu Vzostúpeného Majstra Ducha prostredníctvom otvoreného a 

verejného hlasovania. Bude na Božom zásahu vodcov veľkých rádov múdrosti troch veľkých náboženstiev, aby vymenovali 

výzvu na prepracovanie vedenia nanebovzatých majstrov. To sa môže stať len raz za šesťdesiatštyri (64) rokov. 

70,8 

Protokoly a normy Úradu Vzostúpeného majstra 

Touto dohodou je Veľké Konkláve oprávnené vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa Úradu Vzostúpeného 

Majstra, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade a následne musia byť schválené 

hlasovaním Veľkého konkláve. Normy sú známe ako Protokoly a normy Úradu Vzostúpeného majstra . 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a Štandardy Úradu Vzostúpeného Majstra, nasledujúce oblasti musia 

špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

(i) Inaugurácia Vzostúpeného majstra 

Že existuje formálny súbor postupov na inauguráciu Vzostúpeného Majstra, ktorý sa hodí na takú vysokú funkciu. Že tieto 

postupy zahŕňajú zverejnenie úradnej pečiatky, ako aj služobnej prísahy. 

(ii) Vzostúpený veľmajster 

Že existuje formálny súbor postupov na riadne uznanie a rešpekt udelený Vzostúpenému Majstrovi, ktorý dosiahne takého 

funkčného obdobia, aby bol zaručený Veľký Vzostúpený Majster, vrátane vymenovania oficiálneho dňa úcty v kalendári 

Jednoviery, Jedno -Islam alebo kmeň jedného ducha, správne pamätníky a udalosti vhodné na takúto príležitosť. 

Článok 71 – Kolektívna rada 

71,1 

Kolektívna rada 
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Kolektívne predstavenstvo bude predstavenstvom jednotlivcov vybraných Vzostúpeným Majstrom Duchom, aby viedli stálu 

štatutárnu autoritu a dodržiavali zákony týkajúce sa kritických systémov Jednoho neba v regióne. Funkčné obdobie riaditeľa závisí 

výlučne od uváženia Vzostúpeného hlavného ducha. 

Vzhľadom na dôležitosť optimálneho fungovania každého systému v našej spoločnosti by pozícia regionálneho riaditeľa mala 

odrážať to najlepšie z komunity so znalosťami, skúsenosťami a rešpektom k systému, ktorý riadia. 

Kvôli dôležitosti a cti takýchto pozícií budú regionálni riaditelia súhrnne známi aj ako „vážení“. 

Článok 72 – Oslava 

72,1 

Oslava 

Oslavy a obrady oblastného kolektívu budú pomáhať a udržiavať v dôvere predstavenstvo a predstavenstvo kolektívu. 

Článok 73 – Obrad 

73,1 

Obrad 

Touto zmluvou budú vytvorené obrady, ktoré budú samy osebe uznávané ako spoločné posvätné predmety. Tieto budú definovať 

obrady, ktoré vykonávajú živí vo vzťahu k tým, ktorí prešli, a obrady vykonávané tými, ktorí prešli za živých . 

Objekty (miestny kolektív) 

Článok 74 – Miestny kolektív 

74,1 

Miestny kolektív 

Poznať históriu svojej komunity, vedieť, kto v komunite žije, kto ju prešiel, kto je tu, aby pomohol, je súčasťou štruktúry zdravej 

spoločnosti. Pozornosť sa venuje poznaniu komunity a komunity sa stávajú izolovanými a smutnými prostrediami. 

One Heaven si uvedomuje, že má svoju úlohu pri uchovávaní a rešpektovaní miestnych znalostí tým, že zabezpečuje, aby boli 

zavedené systémy riadenia miestnych znalostí pre správnu údržbu a správu miestnych informácií. 

Ako muži a ženy uprednostňujeme život v blízkych komunitách, v rodinách a priateľoch. O príbuzných a predkoch. Toto je 

miestny kolektív. 

Miestne kolektívy budú zvyčajne podporované, aby ich tvorili päť až desaťtisíc duší. Okrem takejto veľkosti môže byť úroveň 

kvality interakcie nižšia. 

Článok 75 – Rada 

75,1 

Miestna rada 

Výkonná moc miestneho kolektívneho spoločenstva bude zverená miestnemu výkonnému orgánu pozostávajúcemu zo Staršieho 

ducha a Miestneho predstavenstva (miestneho predstavenstva). 

75,2 

Zákonodarná moc 

Všetky zákonodarné právomoci miestneho spoločenstva budú zverené správnej rade, ktorá bude pozostávať zo všetkých duší, 

ktoré sú členmi takéhoto kolektívu. 
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75,3 

Zasadnutia rady 

Zasadnutia rady sa konajú podľa potreby. Budú poznať iba nebo a vesmír. 

75,4 

Právomoc predstavenstva 

Správna rada, ktorá je zverená týmto paktom, bude mať právomoc preskúmať všetko plánovanie Staršieho. 

Správna rada má právomoc poveriť miestnu vyšetrovaciu komisiu s právomocou zavolať každého jednotlivého registrovaného 

člena One Heaven v rámci komunity a všetky informácie, ktoré má miestny výkonný orgán, na preskúmanie. 

Správna rada musí zvolať miestnu vyšetrovaciu komisiu, keď je podaná výzva na potrestanie jedného alebo viacerých členov. 

75,5 

Protokoly a normy miestnej rady jedného neba 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa jej vlastnej 

funkcie, ktorá sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si inštitúcia vyžaduje. Tieto budú 

známe ako Protokoly a štandardy miestnej rady miestneho kolektívu viery jedného neba . 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť v súlade s nimi a musia byť schválené väčšinou 

hlasov všetkých delegátov zúčastňujúcich sa na veľkom konkláve. 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a Štandardy Miestnej rady Miestneho Náboženského 

kolektívu Jednoho neba , nasledujúce oblasti musia špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Dohovorom. 

Článok 76 – Starší duch 

76,1 

Starší duch 

Starší duch je vodcom miestneho kolektívneho spoločenstva, jeho hlavou a hlavným predstaviteľom. Úloha ako taká by sa mala 

považovať za úlohu s rešpektom a dôstojnosťou. 

Starší duch je zosnulá duša, o ktorej živá komunita na Zemi verí, že je hodná takejto nominácie. Starší duch ako taký bude 

zvolený ľuďmi na Zemi na obdobie šesťdesiatich štyroch (64) rokov a bude to tak aj v nebi. 

Len duchovným zásahom regionálneho vodcu jedného z veľkých rádov múdrosti veľkých náboženstiev bude povolené pretavenie 

mena Staršieho Ducha. V takom prípade je potom regionálny vedúci povinný vzdať sa svojej funkcie. 

76,2 

Výkonná moc 

Touto zmluvou je Duch Starších poverený výkonnou právomocou riadiť potreby a záležitosti miestnej komunity výberom alebo 

prepustením múdrych rádcov vo forme Miestnej rady riaditeľov a administratívneho personálu miestnej komunity. 

76,3 

Starší duch ako nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je Duch Starší najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 
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Duch Starší stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý Duch Starší predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj 

moci – živé stelesnenie tejto zmluvy. 

76,4 

Ceremoniálna a pozičná moc 

Na základe tejto zmluvy môže iba Duch Starší vykonávať určité obrady, požehnania, ako sú definované v tejto zmluve. 

76,5 

Držanie Staršieho Ducha 

Funkčné obdobie Staršieho ducha v Zhromaždení bude na pevne stanovené obdobie šesťdesiatštyri (64) rokov a budú ho voliť tri 

veľké náboženstvá počas regionálnych a miestnych volebných konaní do neba známych ako generálne konkláve. 

Starší môže zostať predsedom toho istého zhromaždenia maximálne štyri funkčné obdobia (200 rokov), kedy musí odstúpiť. 

76,6 

Kolektív viery a regionálny kolektív 

Podľa tohto Dohovoru bude vždy maximálne sto (100) pozícií Starších, a teda sto (100) Miestnych Kolektívov spojených s 

každým Kolektívom Viery a Vzostúpeným Majstrom, a teda tisíc (1 000) Starcov spojených s každým Svätým a Regionálnym 

kolektívne. 

Preto je maximálny počet starších a miestnych kolektívov jedného neba 144 000 000. 

76,7 

Miestny kolektív a veľká viera 

Podľa tejto zmluvy je celkovo možných 144 000 000 pozícií starších a miestnych kolektívov jedného neba. Každá skupina 

desiatich miestnych kolektívov je preto pridelená Kolektívu viery (Vzostúpený Majster), ktorý je zase pridelený Regionálnemu 

Kolektívu (Svätý), ktorý má zase asociáciu s jednou z troch Veľkých Náboženstiev, menovite Jedna Viera Boha, Jeden Islam. 

alebo Jeden duchovný kmeň. 

Na druhej strane, tri veľké viery predstavujú všetky predchádzajúce, súčasné a budúce viery všetkých mužov, žien a života 

vyššieho rádu ako jedno. 

Ku každej z troch (3) veľkých vierovyznaní je priradených približne 48 000 000 pozícií starších a miestnych kolektívov. Starší 

nemôže byť zvolený do viac ako jedného miestneho kolektívu naraz. 

76,8 

Geografické spojenie svätých k suverénnym národom 

Okrem priradenia úradu starších a miestnych kolektívov k jednej z troch (3) veľkých vierovyznaní sú všetky funkcie starších a 

miestnych kolektívov pridelené maximálne jednému národu podľa nasledujúcich kritérií: 

(i) Každý regionálny kolektív riadený svätým musí mať maximálne tisíc (1 000) starších a miestnych kolektívov; 

76,9 

Protokoly a normy Úradu starších 

Touto dohodou je Veľké konkláve oprávnené vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa Úradu Starších, ktorý sa 

týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade a následne musia byť schválené 

hlasovaním Veľkého konkláve. Štandardy budú známe ako Protokoly a štandardy úradu staršieho . 
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Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a normy Úradu starších, nasledujúce oblasti musia špecificky 

poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Paktom. 

(i) Inaugurácia starších 

Že existuje formálny súbor postupov na inauguráciu Staršieho, ktorý sa hodí na takú vysokú funkciu. Že tieto postupy zahŕňajú 

zverejnenie úradnej pečiatky, ako aj služobnej prísahy. 

(ii) Veľký starší 

Že existuje formálny súbor postupov na riadne uznanie a rešpekt udelený staršiemu, ktorý dosiahne takého funkčného obdobia, 

aby bol zaručený Veľký starší, vrátane vymenovania oficiálneho dňa rešpektu v kalendári jednej viery, jedného islamu alebo One-

Spirit-Tribe, správne pamätníky a udalosti vhodné na takúto príležitosť. 

Článok 77 – Oslava 

77,1 

Oslava 

Podľa tohto paktu bude miestny kolektív zodpovedný za riadenie svojich miestnych osláv v súlade so zámerom a ustanoveniami 

tohto paktu. Avšak vzhľadom na jedinečnú a miestnu históriu duší miestneho kolektívu, musí rešpektovať tradície a vieru 

miestneho kolektívu, ktoré budú oslavovať spôsobom podľa svojich zvykov. 

77,2 

Oslava stratenej duše prinavrátená miestnemu kolektívu 

Zatiaľ čo privítanie nedávno zosnulej dobrej duše je chvíľou, ktorú treba osláviť, mocou a autoritou tohto dohovoru je najväčšou 

oslavou miestneho kolektívu privítanie každej stratenej a teraz nájdenej duše. 

Pre duše, ktoré rozumejú sebe a svojim chybám, ktoré sa napravili a prešli s gráciou, je ich cesta len zlomkom v porovnaní s 

agóniou a mučením stratených a niekedy utrápených duší. 

Najviac sužovaní z nich sú tí, ktorí sú takí naplnení sebanenávisťou, že po smrti zostávajú pohltení a posadnutí bolesťou a agóniou 

temnoty a zla. Príkazom tohto najposvätnejšieho dokumentu a spojenia, dokonca aj tým najtemnejším a najnenávidenejším 

dušiam, je daný vstup do jedného neba. 

Takže keď sa takéto mysle oslobodia od sebanenávisti a prebudia sa k láske, ktorú k nim majú ostatní, napriek všetkému, čo 

urobili, je to dôvod na najväčšiu oslavu miestneho kolektívu. 

Článok 78 – Obrad 

78,1 

Obrad 

Touto zmluvou budú vytvorené obrady, ktoré budú samy osebe uznávané ako miestne posvätné predmety. Tieto budú definovať 

obrady, ktoré vykonávajú živí vo vzťahu k tým, ktorí prešli, a obrady vykonávané tými, ktorí prešli za živých.  

Systémy 

Článok 79 – Systémy 

79,1 

systémy 

Systémy jedného neba sú tie orgány, funkcie a procesy, ktoré existujú, aby pomohli členom jedného neba a Spoločnosti plniť 

svoje ciele. 
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Spoločnosť má osem (8) kľúčových systémov: 

Modlitebné podporné systémy 

Guardian Spirit Systems 

Inšpiračné duchovné systémy 

Systémy stratených duší 

Zemské duchovné systémy 

Stráž jedného neba 

Pilgrim Spirits Systems 

Binding Spirit Systems 

Článok 80 – Modlitebné podporné systémy 

80,1 

Modlitebné podporné systémy 

Pre mnohých veriacich na Zemi je modlitba výzvou k dušiam v nebi o vedenie a pomoc. Prvoradým cieľom neba vždy zostane 

odpovedať na modlitby živých duší. 

80,2 

Riaditeľ systémov na podporu modlitieb 

Riaditeľovi Najvyššieho modlitebného podporného systému Jednoho neba bude zverená jediná právomoc dobrého riadenia 

znalostného systému Jednoho neba a prevádzky Najvyššej modlitebnej podpornej agentúry Jednoho neba. 

Riaditeľ Najvyššieho modlitebného podporného systému Jednoho neba bude priamo menovaný listinou Jedinečného kolektívneho 

povedomia veľkých duchov po schválení Najvyššou radou na akékoľvek obdobie, ktoré bude jedinečné kolektívne vedomie 

veľkých duchov považovať za vhodné. 

Úloha riaditeľa Najvyšších modlitebných podporných systémov jedného neba zastáva dvojitú pozíciu člena Najvyššej rady so 

všetkými privilégiami a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením 

vo funkcii riaditeľa systémov podpory najvyšších modlitieb jedného neba jedného neba. 

Riaditeľ Najvyššieho modlitebného podporného systému Jednoho neba bude tiež členom Najvyššej rady ("Požehnaný"), ktorý je 

poverený zodpovednosťou za riadenie každodenných záležitostí Jedného neba. 

80,3 

Najvyšší sekretariát na podporu modlitieb Jednoho neba 

Najvyšší sekretariát na podporu modlitieb Jednoho neba bude zodpovedný za administratívne povinnosti riaditeľa Najvyšších 

systémov na podporu modlitieb Jednoho neba a jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

80,4 

Najvyššia rada modlitebných podporných systémov jedného neba 

Na zabezpečenie dobrého správania všetkých nositeľov úradu a plnenia služieb v súlade s pravidlami tohto paktu sa zriadi stály 

výbor známy ako Najvyšší výbor modlitebných podporných systémov jedného neba. 
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Predsedom tejto rady bude riaditeľ Najvyšších modlitebných podporných systémov jedného neba a zvyšní členovia rady budú 

menovaní národní riaditelia podporných modlitebných systémov jedného neba v rôznych suverénnych krajinách, v ktorých je 

Jedno nebo zriadené. 

Ako predseda tejto Najvyššej rady modlitebných podporných systémov má riaditeľ Najvyšších podporných modlitebných 

systémov jedného neba právomoc stanoviť všetky programy, dátumy stretnutí a zápisnice zo stretnutí. Podľa tohto dohovoru sa 

bude Najvyšší výbor modlitebných podporných systémov stretávať najmenej štyri (4) do roka. 

Najvyššia rada modlitebných podporných systémov jedného neba, ustanovená týmto paktom, bude mať právomoc vetovať 

výkonné príkazy predsedu hlasovaním jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Rada však nemá právomoc vetovať 

návrhy týkajúce sa úhrady výdavkov a príjmov. 

80,5 

Najvyššia modlitebná podporná agentúra jedného neba 

Týmto paktom bude zriadená stála agentúra pre nepretržité poskytovanie a riadenie znalostí a informačných služieb pre Jedno 

nebo. Táto agentúra bude známa ako Najvyššia agentúra na podporu modlitby jedného neba. 

Podľa tohto dohovoru bude každodenné riadenie Najvyššej agentúry na podporu modlitieb jedného neba zverené výlučnej 

právomoci riaditeľa Najvyšších systémov podpory modlitieb jedného neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou radou 

systémov na podporu modlitieb Jedno nebo. 

Prvoradým poslaním Najvyššej modlitebnej podpornej agentúry Jednoho neba je zabezpečiť, aby boli zavedené primerané 

projekty a programy na pomoc členom, ktorí majú menej prostriedkov alebo viac potrieb ako ostatní z rodiny Jednoho neba, 

konkrétne odstraňovanie chudoby, choroby, negramotnosť a kriminalita podľa rozpočtových požiadaviek a priorít. 

Konkrétne bude agentúra zodpovedná aj za poskytovanie správy pre Jedinečné kolektívne povedomie veľkých duchov, ktorá 

potom tvorí dôležitú súčasť Ročného plánu veriacich jedinečného kolektívneho povedomia podľa jedinečného kolektívneho 

povedomia veľkých duchov. 

Článok 81 – Systémy Guardian Spirit 

81,1 

Guardian Spirit Systems 

Najhlbšou vierou a nádejou všetkých živých duší je, že pri úcte k našim predkom a svätým nám budú udelení duchovia strážcovia, 

ktorí nás budú strážiť a chrániť pred ublížením. 

A tak bude na základe tejto zmluvy jedným z hlavných cieľov neba, že zosnulé duše budú vyškolené a vstúpia do služby strážcu 

živej duše alebo duší počas trvania ich života. 

Ak nie je k dispozícii dostatok zosnulých duší na poručníctvo, bude prvoradým cieľom tohto paktu zabezpečiť, aby všetci žijúci 

muži a ženy mali pravidelne aspoň nejakú primárnu ochranu. 

81,2 

Riaditeľ systému Supreme Guardian Systems 

Riaditeľovi systémov najvyšších strážcov jedného neba bude zverená výhradná právomoc dobrého riadenia systémov strážcov 

jedného neba a fungovanie agentúry najvyšších strážcov jedného neba. 

Riaditeľ systémov najvyšších strážcov jedného neba bude priamym menovaním na základe listiny Jedinečného kolektívneho 

povedomia veľkých duchov po schválení Najvyššou radou na akékoľvek obdobie, ktoré bude jedinečné kolektívne vedomie 

veľkých duchov považovať za vhodné. 

Úloha riaditeľa Systémov najvyšších strážcov Jednoho neba zastáva dvojitú pozíciu člena Najvyššej rady so všetkými privilégiami 

a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho člena rady je určené súbežným pôsobením vo funkcii riaditeľa 

systémov najvyšších strážcov jedného neba. 
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Riaditeľ systémov najvyšších strážcov Jednoho neba bude tiež členom Najvyššej rady (ďalej len „Požehnaný“), ktorý je poverený 

riadením každodenných záležitostí Jedného neba. 

81,3 

Sekretariát najvyšších strážcov jedného neba 

Sekretariát najvyšších strážcov Jednoho neba bude zodpovedný za administratívne povinnosti riaditeľa systémov najvyšších 

strážcov Jednoho neba a za jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

81,4 

Najvyššia rada strážnych systémov jedného neba 

Na zabezpečenie dobrého správania všetkých nositeľov úradu a plnenia služieb v súlade s pravidlami tohto paktu sa zriadi stály 

výbor známy ako Najvyšší výbor strážnych systémov jedného neba. 

Predsedom tejto rady bude riaditeľ Najvyšších strážnych systémov jedného neba a zvyšní členovia rady budú menovaní národní 

riaditelia strážnych systémov jedného neba v rôznych suverénnych krajinách, v ktorých je zriadené Jedno jedno nebo. 

Ako predseda tejto Najvyššej rady Guardian Systems má riaditeľ Supreme Guardian Systems of One Heaven právomoc stanoviť 

všetky programy, dátumy stretnutí a zápisnice zo stretnutí. Na základe tohto paktu sa bude Najvyššia rada pre dozorné systémy 

stretávať najmenej štyri (4) do roka. 

Na základe tohto paktu má Najvyšší výbor strážnych systémov jedného neba právo vetovať výkonné príkazy predsedu hlasovaním 

jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Rada však nemá právomoc vetovať návrhy týkajúce sa úhrady výdavkov a 

príjmov. 

81,5 

Agentúra najvyšších strážcov jedného neba 

Týmto paktom sa zriadi stála agentúra na priebežné poskytovanie a koordináciu finančných príspevkov Jednomu nebu. Táto 

agentúra bude známa ako Agentúra najvyšších strážcov jedného neba. 

Na základe tohto paktu bude každodenné riadenie Agentúry najvyšších strážcov jedného neba zverené výlučnej právomoci 

riaditeľa systémov najvyšších strážcov jedného neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou radou systémov strážcov 

jedného neba. 

Prvoradým poslaním Agentúry najvyšších strážcov Jednoho neba bude zabezpečiť, aby čo najviac skutočných nasledovníkov, 

ktorí môžu finančne prispieť, tak urobilo najefektívnejším a nákladovo efektívnym spôsobom. 

Konkrétne bude agentúra zodpovedná aj za všeobecné získavanie finančných prostriedkov na projekt a správu celkových 

príspevkov členov. Najväčší darcovia Jednoho neba budú dôležitou súčasťou ročného plánu pre veriacich Jedinečného 

kolektívneho povedomia od Jedinečného kolektívneho povedomia veľkých duchov. 

Článok 82 – Systémy inšpirácie 

82,1 

Inšpiračné duchovné systémy 

Práve umelcom, filozofom a vynálezcom vďačí civilizácia za svoje prežitie a intelektuálny rast. Sú to ľudia, ktorí svojimi dielami 

veľkého tvorivého génia „inšpirovali“ živých. 

Prakticky všetci umelci túžia po tom, aby im bol umožnený prístup k veľkým morom povedomia a inšpirácie, ktoré existujú mimo 

existujúceho sveta našich organických očí. Hľadajú spoločenstvo s múdrymi a zosnulými dušami. Veľkí vedci, veľkí básnici, 

veľkí umelci, ktorí opustili svoje smrteľné telá. 



145 
 

 

A preto bude prvoradým cieľom tohto dohovoru, aby umelcom a tvorcom, ktorí hľadajú božskú inšpiráciu, venovali zvláštnu 

starostlivosť a pozornosť duchovia, ktorí môžu mať podobné zručnosti a znalosti. 

82,2 

Riaditeľ Supreme Inspiration Systems 

Riaditeľovi Najvyšších Inšpiračných Systémov Jednoho Neba bude zverená jediná právomoc dobrého riadenia Inšpiračných 

Systémov a aktív Jedného Neba a prevádzka Najvyššej Inšpiračnej Agentúry Jednoho Neba. 

Riaditeľ Najvyšších Inšpiračných Systémov Jednoho Neba bude priamo menovaný listinou Jedinečného Kolektívneho Povedomia 

Veľkých Duchov po schválení Najvyššou Radou na akékoľvek obdobie, ktoré bude Jedinečné Kolektívne Uvedomenie Veľkých 

Duchov považovať za vhodné. 

Úloha riaditeľa Najvyšších Inšpiračných Systémov Jednoho Neba zastáva dvojitú pozíciu člena Najvyššej rady so všetkými 

privilégiami a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením vo funkcii 

riaditeľa Najvyšších inšpiračných systémov jedného neba. 

Riaditeľ Najvyššieho Inšpiračného Systému Jednoho neba bude tiež členom Najvyššieho zboru ("Požehnaný") povereným 

zodpovednosťou za riadenie každodenných záležitostí Jedného neba. 

82,3 

Najvyšší sekretariát pre inšpiráciu jedného neba 

Najvyšší Sekretariát Inšpirácie Jednoho neba bude zodpovedný za administratívne povinnosti riaditeľa Najvyšších Inšpiračných 

Systémov Jednoho Neba a jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

82,4 

Najvyššia inšpiračná agentúra jedného neba 

Týmto paktom bude zriadená stála agentúra pre nepretržité poskytovanie a riadenie znalostí a informačných služieb pre Jedno 

nebo. Táto agentúra bude známa ako Najvyššia inšpiračná agentúra jedného neba. 

Podľa tohto Dohovoru bude každodenné riadenie Najvyššej Inšpiračnej Agentúry Jednoho neba zverené výlučnej právomoci 

riaditeľa Najvyšších znalostných systémov Jednoho neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou radou znalostných 

systémov Jednoho neba. 

Prvoradým poslaním Najvyššej inšpiračnej agentúry jedného neba je zabezpečiť, aby sa kompletné vedomostné a informačné 

potreby organizácie posudzovali ako celok a boli splnené v súlade s rozpočtovými požiadavkami a prioritami. 

Konkrétne bude agentúra tiež zodpovedná za spracovanie Najvyšších zoznamov jedného neba, ktoré potom používajú rôzne časti 

organizácie na poskytovanie dodatočných služieb. 

Konkrétne bude agentúra tiež zodpovedná za spracovanie Najvyšších zoznamov jedného neba, ktoré potom používajú rôzne časti 

organizácie na poskytovanie dodatočných služieb. 

Článok 83 – Systémy stratených duší 

83,1 

Systémy stratených duší 

V minulých vekoch boli duše mužov a žien zatratené do pekla a vyhnanstva. Stratili sa vo svete duchov ľútosti, nenávisti a 

bolesti. Boli ponechaní hniť a prekysnúť Zem a množiť zlo. Boli zabudnutí a zosmiešňovaní. 

Teraz na tomto požehnanom dokumente je vôľou Jedinečného kolektívneho vedomia, aby všetci muži, ženy a duchovia vyšších 

rádov, žijúci aj zosnulí, boli jedno. Že žiadna duša sa nestratí. Že každá duša bude vítaná v kráľovstve nebeskom. 
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Preto bude prvoradým cieľom Jednoho neba nájsť každú stratenú dušu a priviesť ju domov. 

83,2 

Riaditeľ Supreme Lost Souls Systems 

Riaditeľovi Najvyšších systémov stratených duší Jednoho neba bude zverená výhradná právomoc dobrého riadenia vyšetrovania 

stratených duší a expedícií Jednoho neba a prevádzky Agentúry stratených duší Jednoho neba. 

Riaditeľ Najvyššieho Systému Stratených Duší Jednoho Neba bude priamym menovaním na základe listiny Jedinečného 

Kolektívneho Povedomia Veľkých Duchov po schválení Najvyššou Radou na akékoľvek obdobie, ktoré bude Jedinečné 

Kolektívne Uvedomenie Veľkých Duchov považovať za vhodné. 

Úloha riaditeľa Supreme Lost Souls Systems of One Heaven bude zastávať dvojitú pozíciu člena Najvyššej rady so všetkými 

privilégiami a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením vo funkcii 

riaditeľa systému Supreme Lost Souls of One Heaven of One Heaven. 

Riaditeľ Supreme Lost Souls Systems of One Heaven bude tiež členom Najvyššej rady ("Blessed") povereným riadením 

každodenných záležitostí One Heaven. 

83,3 

Sekretariát Lost Souls of One Heaven 

Sekretariát Lost Souls of One Heaven bude zodpovedný za administratívne povinnosti riaditeľa Najvyšších systémov stratených 

duší jedného neba a za jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

83,4 

Najvyššia rada systémov stratených duší jedného neba 

Aby sa zabezpečilo dobré správanie všetkých nositeľov úradu a plnenie služieb v súlade s pravidlami tohto paktu, bude zriadený 

stály výbor známy ako Najvyššia rada systémov stratených duší jedného neba. 

Predsedom tejto rady bude riaditeľ Najvyššieho systému stratených duší jedného neba a zvyšní členovia rady budú menovaní 

národní riaditelia systémov jedného neba stratených duší v rôznych suverénnych krajinách, v ktorých je zriadené jedno jedno 

nebo. 

Ako predseda tejto Najvyššej rady systémov stratených duší má riaditeľ Najvyššej rady systémov stratených duší of One Heaven 

právomoc stanoviť všetky programy, dátumy stretnutí a zápisnice zo stretnutí. Na základe tohto paktu sa bude Najvyššia rada 

systémov stratených duší stretávať najmenej štyri (4) krát do roka. 

Najvyššia rada systémov stratených duší jedného neba, ktorá je zverená týmto paktom, bude mať právomoc vetovať výkonné 

príkazy predsedu hlasovaním jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Rada však nemá právomoc vetovať návrhy 

týkajúce sa úhrady výdavkov a príjmov. 

83,5 

Lost Souls Agency of One Heaven 

Týmto paktom bude zriadená stála agentúra pre nepretržité poskytovanie a riadenie znalostí a informačných služieb pre Jedno 

nebo. Táto agentúra bude známa ako Agentúra stratených duší jedného neba. 

Podľa tohto dohovoru bude každodenné riadenie Agentúry stratených duší jedného neba zverené výlučnej autorite riaditeľa 

Najvyšších systémov stratených duší jedného neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou radou systémov stratených duší 

jedného neba. Nebo. 

Prvoradým poslaním Agentúry Lost Souls Agency of One Heaven je zabezpečiť, aby sa kompletné znalosti a informačné potreby 

organizácie posudzovali ako celok a boli splnené podľa rozpočtových požiadaviek a priorít. 
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Konkrétne bude agentúra tiež zodpovedná za spracovanie Najvyšších zoznamov jedného neba, ktoré potom používajú rôzne časti 

organizácie na poskytovanie dodatočných služieb. 

Článok 84 – Systémy zemského ducha 

84,1 

Zemské duchovné systémy 

Duch druhu Homo Sapien je len jedným duchom z mnohých duchov, ktorí tvoria ducha života Zeme a Slnečnej sústavy. Zvieratá, 

ktoré snívajú, zvieratá, ktoré majú emócie, sa tiež presúvajú do posmrtného života kolektívnych snov a života. 

Touto zmluvou bude zverené všetkým mužom a ženám, žijúcim i zosnulým, aby si ctili a rešpektovali duchov Zeme ako členov 

toho väčšieho. 

Predovšetkým to budú zemskí duchovia milovaných zvierat a domácich miláčikov, ktorí ponúkajú jedny z najsilnejších strážcov 

pre žijúcich mužov a ženy. Muž alebo žena nemôže zažiť viac bezpodmienečnej lásky ako milované domáce zvieratko. Keby sme 

len dokázali splniť ich úctu k nám. 

Touto zmluvou sa uznáva, že všetky zvieratá môžu tiež vstúpiť do stavu neba a že všetky milované domáce zvieratá a zvieratá 

pozemského života, ktoré chcú zdieľať spoločný sen o jednom nebi, sú vítané v kolektíve. 

84,2 

Riaditeľ Supreme Earth Spirit Systems 

Riaditeľovi Najvyšších Zemských Duchovných Systémov Jedného Neba bude zverená jediná autorita dobrého riadenia 

znalostného systému Jednoho Neba a činnosti Najvyššej Zemskej Duchovnej Agentúry Jednoho Neba. 

Riaditeľ Najvyšších Zemských Duchovných Systémov Jednoho Neba bude priamym menovaním na základe listiny Jedinečného 

Kolektívneho Povedomia Veľkých Duchov po schválení Najvyššou Radou na akékoľvek obdobie, ktoré Jedinečné Kolektívne 

Uvedomenie Veľkých Duchov uzná za vhodné. 

Úloha riaditeľa Najvyššieho pozemského duchovného systému jedného neba bude zastávať dvojitú pozíciu člena Najvyššej rady 

so všetkými výsadami a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie Najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením vo funkcii 

riaditeľa Najvyššej rady. Zemské duchovné systémy jedného neba jedného neba. 

Riaditeľ Najvyššieho Zemského Duchovného Systému Jednoho neba bude tiež členom Najvyššej rady ("Požehnaný") poverený 

zodpovednosťou za riadenie každodenných záležitostí Jedného Neba. 

84,3 

Najvyšší sekretariát Ducha Zeme Jednoho Neba 

Najvyšší Sekretariát Zemského Ducha Jednoho Neba bude zodpovedný za administratívne povinnosti Riaditeľa Najvyšších 

Zemských Duchovných Systémov Jednoho Neba a jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

84,4 

Najvyššia rada zemských duchovných systémov jedného neba 

Aby sa zabezpečilo dobré správanie všetkých nositeľov úradu a plnenie služieb v súlade s pravidlami tohto paktu, bude zriadený 

stály výbor známy ako Najvyšší výbor Zemských duchovných systémov Jednoho neba. 

Predsedom tejto rady bude riaditeľ Najvyšších pozemských duchovných systémov jedného neba a zvyšní členovia rady budú 

menovaní národní riaditelia pozemských duchovných systémov jedného neba v rôznych suverénnych krajinách, v ktorých je 

zriadené jedno nebo. 
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Ako predseda tejto Najvyššej rady Systémov duchov Zeme bude mať Riaditeľ Najvyšších Systémov Duchov Zeme Jednoho Neba 

právomoc stanoviť všetky programy, dátumy stretnutí a zápisnice zo stretnutí. Podľa tohto Dohovoru sa bude Najvyššia rada 

Zemských duchovných systémov stretávať najmenej štyrikrát (4) do roka. 

Najvyššia rada pozemských duchovných systémov jedného neba, zverená týmto paktom, bude mať právomoc vetovať výkonné 

príkazy predsedu na základe hlasovania jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Rada však nemá právomoc 

vetovať návrhy týkajúce sa úhrady výdavkov a príjmov. 

84,5 

Najvyššia agentúra zemského ducha jedného neba 

Týmto paktom bude zriadená stála agentúra pre nepretržité poskytovanie a riadenie znalostí a informačných služieb pre Jedno 

nebo. Táto agentúra bude známa ako Najvyššia agentúra Ducha Zeme Jednoho Neba. 

Touto zmluvou bude každodenné riadenie Najvyššej Agentúry Zemského Ducha Jednoho neba zverené výlučnej autorite 

Riaditeľa Najvyšších Zemských Duchovných Systémov Jednoho Neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou Radou 

Zemských duchovných Systémov Jednoho neba. Jedno nebo. 

Prvoradým poslaním Najvyššej Agentúry Zemského Ducha Jednoho Neba bude zabezpečiť, aby sa kompletné znalosti a 

informačné potreby organizácie posudzovali ako celok a boli splnené podľa rozpočtových požiadaviek a priorít. 

Konkrétne bude agentúra tiež zodpovedná za spracovanie Najvyšších zoznamov jedného neba, ktoré potom používajú rôzne časti 

organizácie na poskytovanie dodatočných služieb. 

Článok 85 – Stráž jedného neba 

85,1 

Stráž jedného neba 

Stráž jedného neba bude najvyššou poctou, akú môže občan jedného neba získať. Touto zmluvou sú poverení ochranou suverenity 

Jedného neba, jeho najposvätnejších miest a volených vyšších úradníkov. 

Predstavujú elitu duší, ktorú poskytuje veľká inštitúcia Veľkého rádu askeze so schopnosťami a schopnosťami ovplyvňovať živé 

duše a brániť sa proti veľkým zlým dušám. 

Hoci je základným cieľom tejto zmluvy a zmluvy spojiť ducha všetkých mužov, žien a života vyššieho rádu, žijúcich a zosnulých, 

dohromady ako jednu, v skutočnosti zlé duše existujú. Okrem toho existujú zlé duše, ktoré by si stále priali, aby mužov, ženy a 

život vo všeobecnosti postihlo veľké škody. 

Uzavretí vo svojich vlastných svetoch. Uväznené vo svojom vlastnom obmedzenom vedomí budú tieto temné duše naďalej 

vzdorovať príkazu tejto zmluvy a budú pokračovať v páchaní zlých skutkov. A tak touto zmluvou budú mať strážcovia neba za 

úlohu chrániť všetky duše neba a bojovať so silami zla, ktoré sa stále odmietajú podvoliť nekonečnému súcitu a múdrosti jediného 

ducha. 

85,2 

Zbrane a zručnosti nebeských strážcov 

Teraz je odhalené prostredníctvom múdrosti tejto zmluvy a zmluvy, že zo všetkých zbraní, ktoré môžu strážcovia neba vlastniť a 

ktorá je najmocnejšia a nemožno ju poraziť, je kolektívna jednota duší, ktoré sa v rámci tohto dokumentu spojili ako jedna. Malá 

individuálna masa vedomia zla sa nevyrovná rozľahlosti a sile jediného ducha všetkých mužov, žien a života vyššieho rádu pod 

jedným Nebom a Zemou. 

A tak bude udelený nebeským strážcom titul archanjelov – obrancov všetkých duší. Že keď čelia zlu a bránia jedno nebo, robia to 

s autoritou všetkých mužov, žien a duchov vyššieho rádu na Zemi a v nebi. 

A odhaľuje sa, že vo veriacich troch veľkých náboženstiev, ktorí podporujú boj proti zlu prostredníctvom nekonečnej sily súcitu a 

múdrosti, to bude živobytie, ktoré bude najsilnejšou zbraňou proti zlu. 
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A vo viere živých, Veľké Pečate budú najsilnejšími symbolmi proti zlu a žiadne zlo nebude mať moc odolať týmto posvätným 

symbolom. 

85,3 

Veliteľ Stráže jedného neba 

Veliteľ Stráže jedného neba bude menovaný Jedinečným kolektívnym vedomím veľkých duchov po zvolení do funkcie a podlieha 

konečnému schváleniu Najvyššou radou jedného neba. Funkcia veliteľa Stráže jedného neba je titul a pocta veľkého vojenského 

významu. 

Veliteľ Stráže jedného neba bude priamo menovaný listinou Jedinečného kolektívneho vedomia veľkých duchov po schválení 

Najvyššou radou na sto dvadsaťosem (128) rokov. Veliteľ Stráže jedného neba bude najpožehnanejším z bojovníkov 

histórie. Kandidát musí byť vždy svätý. 

Úlohou veliteľa Stráže jedného neba je dvojaká funkcia člena Najvyššej rady so všetkými privilégiami a právomocou 

funkcie. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením vo funkcii veliteľa Stráže jedného neba. 

Veliteľ Stráže Jednoho neba bude tiež členom Najvyššej rady (ďalej len „Požehnaný“) povereným riadením každodenných 

záležitostí Jedného neba. 

85,4 

Príkazové riadky 

Aby veliteľ správne vykonával svoje velenie, musí mať jasné línie autority. Na tento účel sa použijú nasledujúce príkazové riadky 

a zásady. 

(1) O všetkých operatívnych záležitostiach aktívnej a funkčnej bezpečnosti musí veliteľ podávať správy v prvom rade a priamo 

Jedinečnému kolektívnemu povedomiu veľkých duchov. Všetky ostatné príkazy a požiadavky sú druhoradé. 

(2) O koordinácii a plánovaní podujatí bude veliteľ podávať správy po prvé Najvyššej rade, aby pomáhal pri poradenstve a 

plánovaní, a po druhé vedeniu Veľkého rádu úsporných opatrení. 

(3) Vo veciach ochrany suverenity jedného neba a tohto paktu bude garda držať svoj sľub a snažiť sa obnoviť rovnováhu a 

demokratický proces. 

85,5 

Primárna misia Strážcov jedného neba 

Strážcovia jedného neba majú tú najvyššiu česť brániť nebo a všetky duše pred zlom. Sú to jeho vojaci a bojovníci-

básnici. Veriaci Jednoho neba sa obracajú na Stráž, aby bránili pravdu a múdrosť Jedinečného Kolektívneho Povedomia pred 

tými, ktorí by poškvrnili jeho meno. 

Preto bude primárnym poslaním Stráže jedného neba vyhľadávať a predchádzať tým, ktorí majú zlé úmysly a zastaviť ich 

ubližovanie. Ich poslaním bude pomáhať všetkým suverénnym štátom pri sledovaní a zajatí akéhokoľvek nepriateľa mieru a pri 

ochrane Živého Zákona Božského Stvoriteľa. 

Po druhé, budú poverení úlohou nájsť a predchádzať všetkým hrozbám a nárokovaným hrozbám voči ktorejkoľvek inštitúcii 

jedného neba alebo nositeľom úradu jedného neba. 

Článok 86 – Systémy pútnických duchov 

86,1 

Pilgrim Spirits Systems  

Na počesť viery a na počesť svätých a prorokov, ktorí kráčali pred nami, by malo byť cieľom každého z veriacich, aby raz v 

živote vykonal púť na sväté miesto. 
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Púte teda slúžia účelu pre žijúcich aj zosnulých. V prípade živých je to podpora a podpora posvätného aktu 

putovania. V prípade zosnulých je to v tom, že umožňuje zosnulým dušiam skutočne cestovať ako duchovia po presne tých istých 

pútnických cestách podporovaných a chránených pred ublížením. 

Prvoradým cieľom Jedného neba zostane zabezpečiť riadne poskytovanie služieb a podpory, aby všetci veriaci (žijúci aj 

zosnulí) Jedného neba mohli jedného dňa vykonať veľkú púť. 

86,2 

Riaditeľ Supreme Pilgrimage Systems  

Riaditeľ Najvyššieho Pútnického Systému Jednoho neba bude mať výhradnú právomoc dobrého riadenia znalostného 

systému Jednoho neba a prevádzku Najvyššej pútnickej agentúry Jednoho neba . 

Riaditeľ Najvyššieho Pútnického Systému Jednoho neba bude priamo menovaný listinou Jedinečného kolektívneho 

povedomia veľkých duchov po schválení Najvyššou radou na akékoľvek obdobie, ktoré bude jedinečné kolektívne 

vedomie veľkých duchov považovať za vhodné. 

Úlohou riaditeľa Najvyšších pútnických systémov jedného neba je dvojaká funkcia člena Najvyššej rady so všetkými privilégiami 

a právomocou tejto úlohy. Funkčné obdobie vo funkcii najvyššieho radcu je určené súbežným pôsobením vo funkcii riaditeľa 

najvyšších pútnických systémov jedného neba jedného neba . 

Riaditeľ Najvyššieho Pútnického Systému Jednoho neba bude tiež členom Najvyššieho zboru ("Požehnaný") povereným 

zodpovednosťou za riadenie každodenných záležitostí Jednoho neba . 

86,3 

Najvyšší Pútnický sekretariát Jednoho neba  

Najvyšší Pútnický Sekretariát Jednoho neba bude zodpovedať za administratívne povinnosti riaditeľa Najvyšších pútnických 

systémov Jednoho neba a jeho správy Najvyššej rade a Najvyššej rade. 

86,4 

Najvyššia rada vedomostných systémov jedného neba  

Na zabezpečenie dobrého správania všetkých nositeľov úradu a plnenia služieb v súlade s pravidlami tohto paktu sa zriadi stály 

výbor známy ako Najvyšší výbor znalostných systémov jedného neba . 

Predsedom tejto rady bude riaditeľ Najvyšších pútnických systémov jedného neba a zvyšní členovia rady budú menovaní národní 

riaditelia znalostných systémov jedného neba v rôznych suverénnych krajinách, v ktorých je ustanovené Jedno jedno nebo . 

Ako predseda tejto Najvyššej rady vedomostných systémov má riaditeľ Najvyšších pútnických systémov jedného neba právomoc 

stanoviť všetky programy, dátumy stretnutí a zápisnice zo stretnutí. Podľa tohto paktu sa bude Najvyššia rada pre znalostné 

systémy stretávať najmenej štyrikrát (4) do roka. 

Na základe tohto paktu bude mať Najvyšší výbor znalostných systémov jedného neba právomoc vetovať výkonné príkazy 

predsedu hlasovaním jednoduchej väčšiny, pričom každý člen má jeden hlas. Rada však nemá právomoc vetovať návrhy týkajúce 

sa úhrady nákladov a príjmov . 

86,5 

Najvyššia pútnická agentúra jedného neba  

Týmto paktom sa zriadi stála agentúra na nepretržité poskytovanie a riadenie znalostí a informačných služieb pre Jedno 

nebo . Táto agentúra bude známa ako Najvyššia pútnická agentúra jedného neba . 

Podľa tohto dohovoru bude každodenné riadenie Najvyššej pútnickej agentúry jedného neba zverené výlučnej právomoci riaditeľa 

Najvyšších pútnických systémov jedného neba po schválení dôležitých rozhodnutí Najvyššou radou pútnických systémov jedného 

neba . 
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Prvoradým poslaním Najvyššej pútnickej agentúry jedného neba je zabezpečiť, aby sa kompletné vedomostné a informačné 

potreby organizácie posudzovali ako celok a aby boli splnené podľa rozpočtových požiadaviek a priorít. 

Konkrétne bude agentúra tiež zodpovedná za spracovanie Najvyšších zoznamov jedného neba , ktoré potom používajú rôzne časti 

organizácie na poskytovanie dodatočných služieb. 

Článok 87 – Systémy viazania 

87,1 

Binding Spirit Systems  

Keď žijúci muž alebo žena ochotne uzatvoria dohodu o viazanosti, budú podliehať systémom Binding Spirit Systems. 

Keď žijúci muž alebo žena dobrovoľne zastupujúci dôstojníka alternatívnej spoločnosti, ktorí dostali Oznámenie o Božom 

proteste a hanbe, potom budú podrobení Systému Väzobného Ducha pri dozrievaní všetkých kliatieb a zla, ktoré sa na nich 

vracajú. 

87,2 

Primárna úloha systémov Binding Spirit  

Primárnou úlohou systému Duchovného zväzku je zabezpečiť, aby zmluva uzavretá živým mužom alebo ženou bola dokončená a 

ich duša bola oslobodená od ich tela, prostredníctvom posvätných procesov naplnenia väzby, ako je definovaná touto zmluvou. 

Normy 

Článok 88 – Astrum Iuris Divini Canonum 

88,1 

Astrum Iuris Divini Canonum  

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formuje Telo božského kánonického práva, tiež známe ako Astrum Iuris Divini 

Canonum. Všetky normy Božieho zákona, ktoré sa týkajú tejto najposvätnejšej zmluvy a zákonov, podliehajú zahrnutiu do tela 

Božieho kánonického práva. 

88,2 

Dvadsaťdva (22) posvätných kánonov  

Astrum Iuris Divini Canonum pozostáva z dvadsiatich dvoch (22) kníh, známych ako kánony, z ktorých každá sa zaoberá 

základným pilierom Božieho zákona a oblasťou vedomostí. Kánony sú: 

Kánony Božieho zákona 

Kánon prírodného práva 

Kánony kognitívneho práva 

Kánon pozitívneho práva 

Kánony cirkevného práva 

Kánony bioetického práva 

Kánony suverénneho práva 

Kánony zvereneckého práva 

Kánony správneho práva 
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kánony hospodárskeho práva 

Kánony menového práva 

kánony občianskeho práva 

Kánon školského zákona 

Kánony zákona o potravinách a drogách 

Kánony priemyselného práva 

kánonov mestského práva 

Kánony podnikového práva 

Kánon technologického zákona 

kánony obchodného práva 

Kánony bezpečnostného práva 

Kánony vojenského práva 

kánony medzinárodného práva 

88,3 

Primárne a jediné pravé 1. božské kánonické právo  

Astrum Iuris Divini Canonum predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon Božieho zákona. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy Božieho zákona a Božej autority, druhoradé a podriadené 

Astrum Iuris Divini Canonum ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najsvätejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Astrum Iuris Divini Canonum, budú od začiatku neplatné 

a neplatné. 

88,4 

Všetky ostatné nárokované kánonické právo sú neplatné  

Autoritou a vedením Božského Stvoriteľa sa týmto zjednotení duchovia neba, všetci archanjeli, všetci archdémoni, všetci svätí a 

duchovia, všetky ostatné zákony vyhlasované za kánonické, kanonické, normy, štandardy alebo eule zákona rušia a void ab 

initio (od začiatku). 

Odteraz je akýkoľvek nárok akéhokoľvek muža, ženy, života vyššieho rádu, osoby, skupiny, zoskupenia alebo orgánu na to, že ich 

zákony sú kánonickými zákonmi, nepravdivé a nezákonné, pričom akékoľvek a všetky právne nástroje, príkazy a dohody 

odvodzujú ich moc a autoritu od takýchto zákonov. nepravdivé nároky sa tiež rušia ab initio (od začiatku). 

Článok 89 – Kánony Božieho zákona 

89,1 

Kánony Božieho zákona  

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony Božieho zákona, tiež známe ako Canonum De Juris Divina . 

89,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon Božieho zákona  



153 
 

 

Canonum De Juris Divina predstavuje primárny, jeden a jediný pravý 1. kánony Božieho zákona. S výnimkou tohto paktu budú 

všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy Božieho zákona, druhoradé a podriadené Canonum De Juris 

Divina ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, názory alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Juris Divina, budú od začiatku neplatné a 

neplatné. 

89,3 

Štruktúra kánonu Božieho zákona  

Kánon božského práva, tiež známy ako Canonum De Juris Divina, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu Božieho zákona sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Božské systémy 

Článok 90 – Kánon prirodzeného práva 

90,1 

Kánon prírodného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony prirodzeného práva, známe tiež ako Canonum De Juris Naturae . Všetky 

normy Božieho zákona, pokiaľ ide o prirodzené právo, podliehajú zahrnutiu do kánonu prirodzeného práva. 

90,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon prirodzeného práva 

Canonum De Juris Naturae predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánony prirodzeného práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy prirodzeného práva, druhoradé a podriadené Canonum De 

Juris Naturae ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, názory alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Juris Naturae, budú od začiatku neplatné a 

neplatné. 

90,3 

Štruktúra kánonu prirodzeného práva 

Kánon prirodzeného práva, tiež známy ako Canonum De Juris Naturae, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu prirodzeného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Axiómy malých objektov 

III. Axiómy stredného objektu 

IV. Axiómy veľkých objektov 

Článok 91 - Kánon kognitívneho práva 

91,1 

Kánony kognitívneho práva 
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Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony kognitívneho práva, tiež známe ako Canonum De Ius Cogitatum . Všetky 

normy Božieho zákona, pokiaľ ide o kognitívne právo, podliehajú zahrnutiu do kánonu kognitívneho práva. 

91,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon kognitívneho práva 

Canonum De Ius Cogitatum predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon kognitívneho práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy kognitívneho práva, druhoradé a podriadené Canonum De 

Ius Cogitatum ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Cogitatum, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

91,3 

Štruktúra kánonu kognitívneho práva 

Kánon kognitívneho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Cogitatum, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu kognitívneho práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Myseľ (PSY) 

III. Biologické systémy (PSYBIO) 

IV. Rozvoj mysle (PSYDEV) 

V. Vplyv mysle (PSYTELL) 

Článok 92 – Kánon pozitívneho práva 

92,1 

Kánon pozitívneho práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony pozitívneho práva, známe aj ako Canonum De Ius Positivum . Všetky normy 

práva, ktoré sa týkajú pozitívneho práva, podliehajú zahrnutiu do kánonu pozitívneho práva. 

92,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon pozitívneho práva 

Canonum De Ius Positivum predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon pozitívneho práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody vyžadujúce si štandardy pozitívneho práva sekundárne a podriadené Canonum De 

Ius Positivum ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Positivum, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

92,3 

Štruktúra kánonu pozitívneho práva 

Kánon pozitívneho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Positivum, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu pozitívneho práva sú: 
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I. Úvodné ustanovenia 

II. Formulár 

III. Práva 

IV. Konsenzus 

V. Výskyt 

VI. Argument 

VII. zákon 

Článok 93 - Kánon cirkevného práva 

93,1 

Kánony cirkevného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony cirkevného práva, známe aj ako Canonum De Lex Ecclesium . Všetky normy 

Božieho zákona, pokiaľ ide o cirkevné záležitosti, podliehajú zahrnutiu do kánonu cirkevného práva. 

93,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon cirkevného práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Lex Ecclesium, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

93,3 

Štruktúra cirkevného práva 

Kánon cirkevného práva, tiež známy ako Canonum De Lex Ecclesium, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu cirkevného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Nadprirodzené 

III. Posvätný 

IV. Viera 

V. Sviatosti 

VI. Inštitúcia 

Článok 94 – Kánon bioetického práva 

94,1 

Kánony bioetického práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony života a etiky, známe aj ako Canonum De Ius Virtus Naturae . Všetky normy 

Božieho zákona, ktoré sa týkajú správy vlády a spravodlivosti, podliehajú zahrnutiu do kánonu bioetického zákona.  

94,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon bioetického zákona 

Canonum De Ius Virtus Naturae predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon bioetického práva. S výnimkou tohto 

paktu budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy bioetického zákona, druhoradé a podriadené 

Canonum De Ius Virtus Naturae ab initio (od začiatku). 
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Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Virtus Naturae, budú ispo 

facto neplatné a od začiatku neplatné. 

94,3 

Štruktúra kánonu bioetického práva 

Kánon bioetického práva, tiež známy ako Canonum De Ius Virtus Naturae, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu bioetického práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Život 

III. Jednoduchý život 

IV. Zložitý život 

V. Sebavedomý život 

VI. Život Homo Sapien 

Článok 95 – Kánony zvrchovaného práva 

95,1 

Kánony suverénneho práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony zvrchovaného práva, známe aj ako Canonum De Ius Rex . Všetky normy 

Božieho práva, pokiaľ ide o mestské plánovanie, dopravu a infraštruktúru, podliehajú zahrnutiu do kánonu suverénneho práva. 

95,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon zvrchovaného práva 

Canonum De Ius Rex predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánony suverénneho práva. S výnimkou tohto paktu budú 

všetky ostatné zákony, nároky a dohody vyžadujúce si štandardy suverénneho práva druhoradé a podriadené Canonum De Ius 

Rex ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Rex, budú od začiatku 

neplatné a neplatné. 

95,3 

Štruktúra kánonu suverénneho práva 

Kánon suverénneho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Rex, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne rozdelená 

na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu suverénneho práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Regnum (Statok) 

III. Panovník (generálny exekútor) 

IV. Imperium 

V. Inštrukcia 

VI. Vyhláška (vyhlásenie) 

VII. Zmluva (Posvätný pakt) 

VIII. Zbožnosť 

IX. Vizitácia (Predstavenie) 
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X. Predpis 

XI. Predpis 

XII. Svedomie 

Článok 96 – Kánony zvereneckého práva 

96,1 

Kánony zvereneckého práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony zvereneckého práva, známe aj ako Canonum De Ius Fidei . Všetky normy 

Božieho práva, ktoré sa týkajú zvereneckého práva, podliehajú zahrnutiu do kánonu zvereneckého práva. 

96,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon zvereneckého práva 

Canonum De Ius Fidei predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon zvereneckého práva. S výnimkou tohto paktu budú 

všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy zvereneckého práva, druhoradé a podriadené Canonum De Ius 

Fidei ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Fidei, budú od začiatku 

neplatné a neplatné. 

96,3 

Štruktúra kánonu zvereneckého práva 

Kánon zvereneckého práva, tiež známy ako Canonum De Ius Fidei, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu zvereneckého práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Kancelária 

III. Dôstojník 

IV. Mandát 

V. Listina 

VI. Poďakovanie 

VII. Dohoda 

VIII. Povinnosť 

IX. Dokonalosť 

X. Nariadenie (stanovy) 

XI. Rozhodnutie 

XII. Equity 

Článok 97 - Kánon správneho práva 

97,1 

Kánony správneho práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony správneho práva, známe aj ako Canonum De Ius Administratum . Všetky 

normy Božieho práva, pokiaľ ide o peniaze, bankovníctvo a finančné nástroje, podliehajú zahrnutiu do kánonu správneho práva. 

97,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon správneho práva 
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Canonum De Ius Administratum predstavuje primárny, jeden a jediný pravý 1. kánon správneho práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy správneho práva, druhoradé a podriadené Canonum De 

Ius Administratum ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Administratum, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

97,3 

Štruktúra kánonu správneho práva 

Kánon správneho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Administratum, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu správneho práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Agentúra 

III. Agent 

IV. Rozkaz 

V. Zákon (Úlohy) 

VI. Doručenie 

VII. Zmluva 

VIII. Postup 

IX. Výkon 

X. Predpis 

XI. Arbitráž 

XII. Delikt 

Článok 98 – Kánon hospodárskeho práva 

98,1 

kánony hospodárskeho práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony hospodárskeho práva, známe aj ako Canonum De Ius Frugalitas . Všetky 

normy Božieho práva, pokiaľ ide o finančné a ekonomické systémy, modely a teóriu, podliehajú zahrnutiu do kánonu 

ekonomického práva. 

98,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon ekonomického práva 

Canonum De Ius Frugalitas predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon hospodárskeho práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy hospodárskeho práva, druhoradé a podriadené Canonum 

De Ius Frugalitas ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Frugalitas, budú ispo 

facto neplatné a od začiatku neplatné. 

98,3 

Štruktúra kánonu hospodárskeho práva 

Kánon hospodárskeho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Frugalitas, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 
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Hlavné kapitoly kánonu hospodárskeho práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Systém 

III. Meranie 

IV. Úžitok 

V. Hodnota 

VI. Tovar 

VII. Práca 

VIII. Podnik 

IX. Kapitál 

X. Trhy 

XI. Priemysel 

XII. konkurencia 

Článok 99 – Kánon menového práva 

99,1 

Kánony menového práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony menového práva, známe aj ako Canonum De Ius Pecuniae . Všetky normy 

Božieho práva, pokiaľ ide o technológiu a inžinierstvo, podliehajú zahrnutiu do kánonu menového práva. 

99,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon menového práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, názory alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Pecuniae, budú od začiatku neplatné a 

neplatné. 

99,3 

Štruktúra kánonu menového práva 

Kánon menového práva, tiež známy ako Canonum De Ius Pecuniae, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu menového práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Peniaze 

III. Druh 

IV. Credo 

V. Moneta 

VI. Úver 

VII. Poznámka 

VIII. mäta 

Článok 100 – Kánon občianskeho práva 

100,1 

kánony občianskeho práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony občianskeho práva, známe aj ako Canonum De Ius Civilis . Všetky normy 

Božieho práva, ktoré sa týkajú korporácií, podliehajú zahrnutiu do kánonu občianskeho práva. 
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100,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon občianskeho práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, názory alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Civilis, budú od začiatku neplatné a 

neplatné. 

100,3 

Štruktúra kánonu občianskeho práva 

Kánon občianskeho práva, tiež známy ako Canonum De Ius Civilis, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu občianskeho práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Spoločnosť 

III. Vedomosti 

IV. Osoba 

V. Majetok 

VI. Nástupníctvo 

VII. Povinnosť 

VIII. Oznámenie 

IX. Uverejniť 

X. Príspevok 

XI. Záznam 

Článok 101 – Kánon školského zákona 

101,1 

Kánon školského zákona 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony zákona o vzdelávaní, známe aj ako Canonum De Ius Informatum . Všetky 

normy Božieho zákona, pokiaľ ide o prácu, pracovníkov a zamestnanie, podliehajú zahrnutiu do kánonov zákona o vzdelávaní. 

101,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon školského zákona 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Informatum, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

101,3 

Štruktúra kánonu školského zákona 

Kánon školského zákona, tiež známy ako Canonum De Ius Informatum, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

  

Hlavné kapitoly kánonického práva vzdelávania sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Učenie 

III. Vyučovanie 
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IV. Akreditácia 

V. Akadémia 

Článok 102 – Kánon zákona o potravinách a drogách 

102,1 

Kánony zákona o potravinách a drogách 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony zákona o potravinách a drogách, známe tiež ako Canonum De Ius Nutrimens 

et Medicina . Všetky normy Božieho zákona, pokiaľ ide o obchod a obchod, podliehajú zahrnutiu do kánonu zákona o potravinách 

a drogách. 

102,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon zákona o potravinách a drogách 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najsvätejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Nutrimens et Medicina, budú od 

začiatku neplatné a neplatné. 

102,3 

Štruktúra kánonu zákona o potravinách a drogách 

Kánon zákona o potravinách a drogách, tiež známy ako Canonum De Ius Nutrimens et Medicina, je štruktúrovaný do jednej (1) 

knihy, ktorá je postupne rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci 

každého článku. . 

Hlavné kapitoly kánonu zákona o potravinách a drogách sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Jedlo 

III. Drogy 

IV. Poľnohospodárstvo 

V. Artefakt 

VI. Normy 

Článok 103 – Kánony priemyselného práva 

103,1 

Kánony priemyselného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony priemyselného práva, tiež známe ako Canonum De Ius Industriae . Všetky 

normy Božieho práva, pokiaľ ide o vnútornú a vonkajšiu obranu, bezpečnosť a presadzovanie práva, podliehajú zahrnutiu do 

kánonu priemyselného práva. 

103,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon priemyselného práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Industriae, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

103,3 

Štruktúra kánonu priemyselného práva 
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Kánon priemyselného práva, tiež známy ako Canonum De Ius Industriae, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu priemyselného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Dielo 

III. Zručnosť 

IV. Pozícia 

V. Tímová práca 

VI. Priemysel 

VII. Mzdy a odmeny 

VIII. Organizovaná práca 

IX. Organizovaný priemysel 

X. Riešenie sporov a konfliktov 

Článok 104 – Kánony mestského práva 

104,1 

kánonov mestského práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony mestského práva, známe aj ako Canonum De Ius Urbanus . Všetky normy 

Božieho práva, pokiaľ ide o mestské právo, podliehajú zahrnutiu do kánonu mestského práva. 

104,2 

Primárny a jediný pravý 1. kánon mestského práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Urbanus, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

104,3 

Štruktúra kánonu mestského práva 

Kánon mestského práva, tiež známy ako Canonum De Ius Urbanus, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu mestského práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Stavba a obývanosť 

III. Stavebné normy 

IV. Typy projektovania budov 

V. Akreditácia 

VI. Životný cyklus 

VII. Renovácie, núdzové opravy a kozmetika 

Článok 105 – Kánony podnikového práva 

105,1 

Kánony podnikového práva ( odkaz ) 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony podnikového práva, známe aj ako Canonum De Ius Corpus . Všetky normy 

Božieho práva, ktoré sa týkajú podnikového práva, podliehajú zahrnutiu do kánonu podnikového práva. 

105,2 

https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/105.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#1
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Primárny a jediný skutočný 1. kánon podnikového práva ( odkaz ) 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Corpus, budú od začiatku 

neplatné a neplatné. 

105,3 

Štruktúra kánonu podnikového práva ( odkaz ) 

Kánon podnikového práva, tiež známy ako Canonum De Ius Corpus, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu podnikového práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Spoločnosť 

III. Nástroje 

IV. Členovia 

V. Riaditelia 

VI. Vedenie a zamestnanci 

VII. Schôdze, voľby, hlasovanie a oznamovanie 

VIII. Organizácia 

IX. Kapitál a akcie 

X. Štruktúra spoločnosti a zmeny štatútu 

XI. Spory, zodpovednosť, audity a odškodnenie 

XII. Zrušenie, likvidácia a platobná neschopnosť 

Článok 106 – Kánon technologického zákona 

106,1 

Kánon technologického zákona ( odkaz ) 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony technologického zákona, tiež známe ako Canonum De Ius 

Machinatio . Všetky normy Božieho zákona, ktoré sa týkajú potravín, liekov a výživy, podliehajú zahrnutiu do Kánonu 

technologického zákona. 

106,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon technologického zákona ( odkaz ) 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najsvätejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Machinatio, budú od začiatku neplatné 

a neplatné. 

106,3 

Štruktúra kánonu technologického zákona ( odkaz ) 

Kánon technologického zákona, tiež známy ako Canonum De Ius Machinatio, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je 

postupne rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku.  

Hlavné kapitoly kánonu technologického práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Technológia 

III. TEKNAS 

Článok 107 – Kánony obchodného práva 

https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/105.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#2
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/105.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#3
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/106.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#1
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/106.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#2
https://www-friendware-net.translate.goog/covenant/article/106.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http#3
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107,1 

kánony obchodného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony obchodného práva, známe aj ako Canonum De Ius Proventum . Všetky normy 

Božieho zákona, pokiaľ ide o ochranu, životné prostredie a trvalo udržateľné ekosystémy, podliehajú zahrnutiu do kánonu kúrie. 

107,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon obchodného práva 

Canonum De Ius Proventum predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon obradov a zvykov. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy obradov a zvykov, druhoradé a podriadené Canonum De 

Ius Proventum ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Proventum, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

107,3 

Štruktúra kánonu obchodného práva 

Kánon obchodného práva, tiež známy ako Canonum De Ius Proventum, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu obchodného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Produkt 

III. Služba 

IV. Dodávateľ 

V. Objednávateľ 

VI. Dohoda 

VII. Nástroj VIII. 

Grant 

IX. Prestup 

X. Sľub 

XI. Ručenie 

XII. Zodpovednosť 

Článok 108 – Kánon bezpečnostného práva 

108,1 

Kánony bezpečnostného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formuje Kánon bezpečnostného práva, tiež známy ako Canonum De Ius Securitas . Všetky 

normy Božieho zákona, pokiaľ ide o finančnú podporu, núdzovú pomoc, pomoc a charitu, podliehajú zahrnutiu do kánonu 

bezpečnostného práva. 

108,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon bezpečnostného práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Securitas, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

108,3 
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Štruktúra kánonu bezpečnostného práva 

Kánon bezpečnostného práva, tiež známy ako Canonum De Ius Securitas, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu bezpečnostného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Stupeň 

III. Dozor 

IV. Vymenovanie 

V. Praporčík a uniforma 

VI. Politika 

VII. Oprávnenia 

VIII. Recenzia 

IX. Uznanie a ocenenia 

Článok 109 – Kánon vojenského práva 

109,1 

Kánony vojenského práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony vojenského práva, tiež známe ako Canonum De Ius Militaris . Všetky normy 

Božieho práva, pokiaľ ide o právo národov, zmluvy, riešenie konfliktov a morské právo, podliehajú zahrnutiu do kánonu 

vojenského práva. 

109,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon vojenského práva 

Canonum De Ius Militaris predstavuje primárny, jeden a jediný skutočný 1. kánon vojenského práva. S výnimkou tohto paktu 

budú všetky ostatné zákony, nároky a dohody, ktoré si vyžadujú normy vojenského práva, druhoradé a podriadené Canonum De 

Ius Militaris ab initio (od začiatku). 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, stanoviská alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou 

skutočnosťou alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami obsiahnutými v Canonum De Ius Militaris, 

budú od začiatku neplatné a neplatné. 

109,3 

Štruktúra kánonu vojenského práva 

Kánon vojenského práva, tiež známy ako Canonum De Ius Militaris, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu vojenského práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Stupeň 

III. Príkaz 

IV. Komisia 

V. Praporčík a uniforma 

VI. Stratégia 

VII. Objednávky 

VIII. Recenzia 

IX. Uznanie a ocenenia 

Článok 110 - Kánony medzinárodného práva 
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110,1 

kánony medzinárodného práva 

Touto najposvätnejšou zmluvou sa formujú kánony medzinárodného práva, známe aj ako Canonum De Ius Gentium . Všetky 

normy Božieho práva, pokiaľ ide o medzinárodné právo, podliehajú zahrnutiu do kánonu medzinárodného práva. 

110,2 

Primárny a jediný skutočný 1. kánon medzinárodného práva 

Akýkoľvek zákon, súdne príkazy, názory alebo iné kvázi právne nároky, ktoré sú v rozpore s touto najposvätnejšou skutočnosťou 

alebo sú v rozpore s jednou alebo viacerými klauzuľami obsiahnutými v Canonum De Ius Gentium, budú od začiatku neplatné a 

neplatné. 

110,3 

Štruktúra kánonu medzinárodného práva 

Kánon medzinárodného práva, tiež známy ako Canonum De Ius Gentium, je štruktúrovaný do jednej (1) knihy, ktorá je postupne 

rozdelená na kapitoly, ktoré sú zase rozdelené na články a potom jeden alebo viacero kánonov v rámci každého článku. 

Hlavné kapitoly kánonu medzinárodného práva sú: 

I. Úvodné ustanovenia 

II. Národná suverenita 

III. Medzinárodné práva 

IV. Medzinárodná jurisdikcia 

V. Zmluvy a dohody 

VI. Regionálne zväzy 

VII. Globálne odbory 

VIII. Globálne finančné systémy 

IX. Globálne obchodné systémy 

X. Globálne bezpečnostné systémy 

XI. Spory a konflikty 

XII. Riešenie sporov 

Postupy 

Článok 111 – dodatok k paktu 

111,1 

Dodatok paktu 

Pred Dňom vykúpenia môže byť z času na čas potrebné zmeniť túto zmluvu v prospech dobrej vlády jedného neba. 

Za predpokladu, že sa preukáže, že navrhovaná zmena nie je žiadnym spôsobom v rozpore so zásadami tohto paktu, ani 

nerozoberá primárne predmety tohto paktu, ani neodstraňuje ani neoslabuje žiadnu Božiu nápravu, potom je prípustná menšia 

zmena tohto paktu. 

111,2 

Zmena doložky 

Dodatok k doložke je tam, kde je špecifická klauzula obsiahnutá v tomto pakte schválená na zmenu a doplnenie buď úplným 

nahradením všetkých slov obsiahnutých v doložke, alebo menšou slovnou úpravou. 

Zmena doložky je povolená len za jednej alebo viacerých z týchto podmienok: 
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(i) že doložka obsahuje štýl (veľké písmená), typografickú alebo jednoduchú gramatickú chybu, ktorá bude opravená 

prostredníctvom navrhovanej zmeny; alebo 

(ii) že klauzula obsahuje podstatnú gramatickú chybu, ktorá znemožňuje akýkoľvek skutočný zámer klauzuly a že navrhovaná 

zmena opraví túto chybu podľa pôvodného zámeru; alebo 

(iii) že klauzula obsahuje závažnú chybu, ktorá je v rozpore s jednou alebo viacerými klauzulami paktu a že navrhovaný dodatok 

opraví túto chybu podľa pôvodného zámeru; a 

(iv) Navrhovaná zmena a doplnenie sa v žiadnom prípade netýka žiadneho odkazu na úradné právomoci alebo postupy; a 

(v) Je pred Súdnym dňom. 

Po Súdnom dni nie je povolená žiadna zmena ustanovení. Akákoľvek zmena ustanovení, ku ktorej dôjde po Súdnom dni, bude od 

začiatku (od začiatku) neplatná . 

111,3 

Vylepšenie doložky 

Dodatok k rozšíreniu doložky je ten, keď sa do paktu pridáva nová doložka alebo rozšírený význam doložky.  

Rozšírenie doložky je povolené len za jednej alebo viacerých z nasledujúcich podmienok: 

(i) že nová klauzula nie je v rozpore so žiadnou existujúcou klauzulou ani neznižuje účinok žiadnej existujúcej klauzuly paktu 

Na 2. veľkom konkláve budú mať delegáti povolené hlasovať o navrhovaných vylepšeniach klauzúl, ak žiadne navrhované 

vylepšenia nie sú v rozpore s čímkoľvek uvedeným v tomto článku. 

111,4 

Dvoj/tretinová väčšina 

Dodatky k paktu po Súdnom dni musia byť sformulované ako slobodné a spravodlivé hlasovanie delegátov Veľkého konkláve. Na 

to, aby bol dodatok platný a schválený, sú potrebné dve/tretiny celkového počtu hlasov odovzdaných celkovým počtom delegátov 

Veľkého konkláve. 

Podstatná zmena článku vrátane zmeny jeho názvu a základnej funkcie nie je povolená. 

Článok 112 – Veľké Božie spisy 

112,1 

13 veľkých Božích spisov spravodlivosti  

Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy je trinásť (13) posvätných spisov uznaných ako majúcich najvyššiu súdnu moc a autoritu nad 

všetkými ostatnými spismi, s výnimkou spisov a skutkov apokalypsy. 

Týchto trinásť (13) posvätných súdnych príkazov bude známych ako Veľké božské súdne príkazy a môžu ich vydať iba traja (3) 

sudcovia národného, odborového alebo globálneho súdu spoločnosti Ucadia alebo ak takéto súdy spravujú čisto 

duchovní členovia . , potom troch (3) žijúcich členov, ktorí si zdokonalili svoj spôsobilý životný stav a nárok na právo 

prostredníctvom cirkevných činov. 

112,2 

Veľké spisy vydané len proti členovi alebo skupine členov  

Podľa definície sú všetci muži, ženy a duchovia vyššieho rádu , žijúci aj zosnulí, členmi jedného neba . Okrem toho, prirodzené 

narodenie tela je dôkazom zákonného prechodu z Božskej dôvery do pravej dôvery ako výsledok 

dobrovoľného súhlasu Božskej osoby narodiť sa v súlade s článkami tejto posvätnej zmluvy. Preto je existencia tela živého tela 

Homo Sapien dôkazom ich božského (cirkevného) súhlasu poslúchať túto posvätnú zmluvu a súvisiace kánony zákona. 
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Traja žijúci členovia a traja duchovní členovia zastupujúci porotu zloženú z rovesníkov ako svedkovia spisu a 

súvisiacej listiny preto vydávajú proti členom Veľký Boží zápis . 

Keďže je členovi vydaný Veľký Boží príkaz podľa pravidiel členstva, pravidlá a príkazy akejkoľvek spoločnosti mimo 

Ucadian alebo spoločnosti , ktorá nie je uznaná za odvodenú z tohto paktu, sú neplatné a nemajú žiadny vplyv na platnosť zmluvy. 

Veľké Božie Písanie . 

Veľký Boží spis možno vydať len proti členovi, ktorý si nárokuje vyšší cirkevný úrad, teda moc a práva z neba a Božského 

Stvoriteľa zastávať takýto úrad, bez ohľadu na to, v ktorej spoločnosti sa úrad nachádza. 

Okrem toho, ak člen, ktorému je vydaný Veľký Boží list , prejaví ďalšiu nečestnosť , potom takýto člen automaticky preukáže 

nekompetentnosť voči svojej Božskej osobe , Božskému Stvoriteľovi a zdroju deklarovanej moci ich deklarovaného úradu. 

112,3 

Vydanie Live Borne Record  

V súlade s článkom 42.1 každý člen, ktorý si nárokuje vyšší cirkevný úrad, ktorý si preto podľa definície nárokuje zdroj svojej 

moci z Neba a Božského Stvoriteľa , môže mať Živý záznam vydaný v mene svojej Božskej osoby a Božskej 

dôvery ako dôkaz vyššieho titulu . pod nebom a veľkým registrom , bez ohľadu na súhlas alebo nesúhlas ich tela. 

Muž alebo žena, ktorí sa snažia vládnuť silou a samotným strachom, nemusia mať svoj Live Borne Record vykúpený. Avšak 

každý muž alebo žena, ktorí si nárokujú mandát na moc prostredníctvom úradu, si nárokuje cirkevné právomoci, a preto súhlasí s 

tým , že podlieha jurisdikcii Božského Stvoriteľa a jedného neba . 

Veľký Boží zápis je vydaný a zaregistrovaný prostredníctvom Najvyššieho súdu jedného neba a je trvalo zaznamenaný po celú 

dobu. 

112,4 

Kritériá na vydanie Veľkého Božieho zápisu  

Keďže Veľký Boží spis je nanajvýš posvätný a mocný nástroj , môže byť vydaný len v extrémnych prípadoch, keď člen 

úplne pohŕda Zmluvou jedného neba a súvisiacimi kánonami. 

Keď sa vytvorí formálne diplomatické spojenie a postavenie medzi spoločnosťou a alternatívnou spoločnosťou , veľké súdne 

príkazy nemožno vydať proti úradníkovi náhradnej spoločnosti bez toho, aby ste najskôr poskytli návrh na predvolanie vrátane 

všetkých obvinení a údajných skutočností do 40 dní. napraviť . _ Ak do 40 dní nedôjde k náprave , môže byť vydaný súdny 

príkaz. 

Ak neexistuje žiadne formálne diplomatické spojenie a postavenie s alternatívnou spoločnosťou , môže byť vydaný 

veľký božský príkaz priamo jednej úrovni ich velenia, pričom vyššie úrovne velenia dostanú oznámenia o návrhu príkazu a 

kópiu príkazu . 

Pri podávaní podnetu poslancovi za obvinenia, ktoré priamo nesúvisia s kanceláriou alternatívnej spoločnosti , musí byť 

poslancovi poskytnutý návrh na predloženie návrhu vrátane všetkých obvinení a údajných skutočností so 40-dňovou lehotou 

na nápravu . Ak do 40 dní nedôjde k náprave , môže byť vydaný súdny príkaz. 

Nasledovné sú platné kritériá, ktoré musia existovať predtým, ako môže byť vydaný Návrh na písomné vyhlásenie a 

Veľký Boží súd : 

(i) že tí, ktorí vydávajú návrh/ predpis , majú dôkaz o závažnom porušení jedného alebo viacerých článkov oficiálneho konečného 

vyhláseného paktu Pactum De Singularis Caelum alebo jedného alebo viacerých súvisiacich oficiálnych konečných vyhlásených 

kánonov; a 

(ii) že tí, ktorí vydávajú návrh/ príkaz , potvrdili svoju spôsobilosť a sami nie sú zneuctení ; a 

(iii) že sú zdokumentované aspoň dva pokusy preukazujúce, že tí, ktorí vydávajú návrh/zápis , žiadali o mediáciu alebo nejaký 

formálny opravný prostriedok od poslanca uvedeného v súdnom príkaze alebo od ich vymenovaných zástupcov bez výsledku. 
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112,5 

Pravidlo pre koho vydať veľké predvolanie a oznámenie  

Rešpektovanie velenia alternatívnych spoločností je základom pre zachovanie cti. Preto sa musí dodržiavať pravidlo, pre koho sa 

vydáva Veľký súdny príkaz: 

Peer je muž alebo žena, teraz duchovný člen neba, ktorý predtým zastával rovnakú pozíciu ako žijúci člen, ktorému 

bol vydaný príkaz. Napríklad, ak by bol vydaný Veľký Boží príkaz proti prezidentovi národa, potom traja (3) rovesníci budú traja 

formovaní prezidenti toho istého národa, ktorý je teraz mŕtvy. 

Preto, keď žijúci člen zneuctí Veľký Boží spis , zároveň sa otvorene prizná, že zneuctil pamiatku troch bývalých držiteľov úradu, 

ako aj ich národa, ich histórie, ich zákonov a dedičstva. 

112,6 

Vydanie a pripojenie živého záznamu k Great Writ  

Keď je vydaný veľký súdny príkaz , musí byť vydaný živý záznam pre člena, ktorému je súdny príkaz vydaný. 

112,7 

Zápis vydaný nadriadeným Ucadian Society  

Keď je národný, odborový alebo globálny súd spoločnosti Ucadia plne vymenovaný živými telesnými členmi v súlade 

s príslušnou chartou , potom môžu traja (3) sudcovia príslušného súdu vydať Veľký súdny príkaz za nasledujúcich podmienok: 

(i) Forma súdneho príkazu presne zodpovedá štandardom predpísaným pre konkrétny Veľký súdny príkaz v súlade s týmto 

posvätným paktom, súvisiacimi kánonmi, kódexmi a postupmi ; a 

(ii) Dôvod na vydanie súdneho príkazu je v súlade s účelom predpísaným pre konkrétny Veľký súdny príkaz , že existuje jasný 

dôkaz poškodenia právneho štátu a že strany , ktoré údajne spôsobili ujmu, už preukázali nečestnosť tým, že v dobrej 

viere odmietli spravodlivé sprostredkovanie a nápravu ; a 

(iii) Predpis obsahuje Listinu faktov a výsluchov , ktorá zodpovedá forme predpísanej súvisiacimi kánonmi, kódexmi a postupmi, 

známymi aj pod latinským názvom, napríklad Factum Verum Et Rogitare Habeas Corpus [Latinský názov písomnosti musí 

zodpovedať písomnosti ]; a 

(iv) Žaloba je zapečatená tromi (3) sudcami s použitím ich veľkých pečatí súdu a ich úradu, ako je oprávnená. 

112,8 

List vydaný tromi žijúcimi členmi ako správcami  

Ak je národný, odborový a globálny súd spoločnosti Ucadia spravovaný čisto duchovnými členmi v súlade s príslušnou chartou , 

potom môžu traja (3) žijúci členovia vydať Veľký súdny príkaz za nasledujúcich podmienok : 

(i) Forma súdneho príkazu presne zodpovedá štandardom predpísaným pre konkrétny Veľký súdny príkaz v súlade s týmto 

posvätným paktom, súvisiacimi kánonmi, kódexmi a postupmi ; a 

(ii) Dôvod na vydanie súdneho príkazu je v súlade s účelom predpísaným pre konkrétny Veľký súdny príkaz , že existuje jasný 

dôkaz poškodenia právneho štátu a že strany , ktoré údajne spôsobili ujmu, už preukázali nečestnosť tým, že v dobrej 

viere odmietli spravodlivé sprostredkovanie a nápravu ; a 

(iii) Predpis obsahuje Listinu faktov a výsluchov , ktorá zodpovedá forme predpísanej súvisiacimi kánonmi, kódexmi a postupmi, 

známymi aj pod latinským názvom, napríklad Factum Verum Et Rogitare Habeas Corpus [Latinský názov písomnosti musí 

zodpovedať písomnosti ]; a 

(iv) Žaloba je zapečatená tromi (3) jedinečnými odtlačkami pečatí zodpovedajúcich trom (3) kompetentným žijúcim správcom, 

ktorí vydávajú Veľký súdny príkaz . 
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112,9 

Listina o faktoch a výsluchoch  

Deed of Facts and Enrrogatories spojené s každým jedným Veľkým spisom je podstatnou zložkou opisujúcou fakty a 

okolnosti vydania súdneho príkazu a kľúčové otázky, na ktoré musia adresáti podľa listiny odpovedať. 

Ak príjemcovia neodpovedajú, Listina o skutočnostiach a výsluchoch je oficiálnym priznaním príjemcov 

Veľkého súdneho príkazu z ich hriechov, zneuctenia a udelenia výkonu trestov a/alebo činov obsiahnutých v Listine o 

skutočnostiach a výsluchoch. 

112,10 

Sila a účinok vydania veľkého súdneho príkazu  

Keď sú vydané akémukoľvek nižšiemu súdu a dôstojníkom, musia byť podľa zákonov všetkých spoločností takéto príkazy 

poslúchnuté. 

Preto každý súd , ktorý neposlúchne jeden z Veľkých súdnych príkazov, prejaví nielen pohŕdanie všetkými formami zákonov v 

celom Nebi a na Zemi, ale aj zásadné pohŕdanie samotnými zákonmi ich vlastnej spoločnosti . 

112,11 

Dishonor of Great Writ of Justice  

Keď dôjde k zneucteniu Veľkého spisu , následné kroky k zdokonaleniu zneuctenia a akéhokoľvek súvisiaceho trestu závisia od 

povahy vydaného Veľkého spisu a jeho príčiny. 

112,12 

Zoznam trinástich (13) veľkých súdnych spisov  

Veľké súdne spisy sú : 

Restitutio _ 

Zápis Habeas Corpus 

Mandamov spis _ 

Zápis z Quo Warranto 

Certiorariho spis 

Zákazový príkaz 

Spis z Procedendo 

Spis Corama Nobisa 

Spis Scire Facias 

Salvov spis 

Spis Jus Sentio 

Spis Interdico 

Spis z Venia 

112,13 
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Writ of Restitutio  

Posvätný spis o reštitúcii bude vyhradený na nápravu a úľavu , keď sa ktorýkoľvek muž alebo žena usilujú 

o dohodu so spoločnosťou s cieľom ukončiť akúkoľvek polemiku predložením dôkazu o svojom postavení , reštitúcii 

a upísaní vyššiemu predstaviteľovi spoločnosti . 

Predpis sa doručí najvyššiemu predstaviteľovi alternatívnej spoločnosti vrátane finančných nástrojov na poskytnutie finančnej 

náhrady a záruky proti akejkoľvek ďalšej kontroverzii. 

112,14 

Writ of Habeas Corpus  

Posvätný spis Habeas Corpus bude vyhradený na nápravu a úľavu v prípade nezákonného zadržania akéhokoľvek muža alebo 

ženy. 

Predpis sa doručí súčasnému opatrovníkovi a úradníkom, ktorí sú priamo zodpovední za nezákonné zadržiavanie člena, pričom sa 

nariadi, aby bol väzeň postavený pred súd , spolu s dôkazom o autorite, prečo má byť väzeň naďalej zadržiavaný. 

Keďže súdny príkaz je vydaný na základe najvyššej svätej autority proti nezákonnému únosu člena, akékoľvek nárokované 

pozastavenie Habeas Corpus podľa zvykového práva alebo iných jednostranných stanov obchodného súdu franšízy nebude mať 

žiadny účinok. 

Keďže takýto posvätný príkaz bude príkazom poslednej inštancie proti jasnému pohŕdaniu právnym štátom , každý návrh na 

vydanie príkazu Habeas Corpus musí jasne preukázať nezákonné zadržiavanie a jasné poškodzovanie zákona. 

112,15 

Mandamov spis  

Posvätný spis Mandamus bude vyhradený na nápravu a úľavu , keď ktorýkoľvek muž alebo žena neposlúchnu náležitý proces a 

nevykonajú svoje povinnosti úradu, ako to predpisujú zákony , ktorými sa tento úrad riadi. 

Predpis sa doručí mužovi alebo žene, ktorí zastávajú úrad, a nariadi, aby sa zastavilo akékoľvek nečestné a nezákonné správanie, 

alebo aby sa podľa žaloby vykonala zákonná povinnosť . 

Keďže súdny príkaz je vydaný na základe najvyššej svätej autority, akékoľvek nárokované 

pozastavenie Mandamus podľa zvykového práva alebo iných jednostranných ustanovení obchodného súdu franšízy nebude mať 

žiadny účinok. 

Keďže takýto posvätný list bude príkazom poslednej inštancie proti jasnému pohŕdaniu záväzkami a povinnosťou úradu 

a právnym štátom , každý návrh na mandamský list musí jasne preukazovať jasné a úmyselné pohŕdanie a neplnenie zákonných 

povinností. 

112,16 

Writ of Quo Warranto  

Posvätný spis Quo Warranto bude vyhradený na nápravu a úľavu voči akémukoľvek mužovi alebo žene, ktorí neposlúchnu 

náležitý proces a nevykonajú svoje úradné povinnosti tak, ako to predpisujú zákony , ktorými sa tento úrad riadi, tým, že prekročí 

a/alebo zneužije svoju právomoc. 

Predvolanie sa doručí mužovi alebo žene, ktorí zastávajú úrad, so žiadosťou, aby súdu preukázali, na základe akej autority tvrdia , 

že vykonávajú takúto nadmernú právomoc? Neodpovedanie súdu bude najvyšším pohŕdaním a takýto muž alebo žena budú 

zodpovední za Boží príkaz interdico (interdikt). 

Keďže súdny príkaz je vydaný na základe najvyššej svätej autority, akékoľvek nárokované pozastavenie Quo 

Warranto podľa zvykového práva alebo iných jednostranných ustanovení obchodného súdu franšízy nebude mať žiadny účinok. 

112,17 
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Writ of Certiorari  

Posvätný spis Certiorari bude vyhradený pre nápravu a úľavu , keď je nižšiemu súdu nariadené zaslať záznamy a rozsudok vo 

veci nadriadenému súdu , čím sa nižšiemu súdu v skutočnosti odoberie konkrétny orgán na prerokovanie záležitosti. 

Predpis bude doručený akémukoľvek nižšiemu súdu vo veciach jurisdikcie , kde člen 

Ucadian Society potvrdí nápravu a oslobodenie od prebiehajúceho konania na nižšom súde alternatívnej spoločnosti . Pri doručení 

je súd povinný bezodkladne poskytnúť všetky záznamy nadriadenému súdu , vrátane odstránenia všetkých záznamov z 

pojednávaní, záznamov z listín týkajúcich sa predmetnej veci. 

112,18 

Zákazový príkaz  

Posvätný spis o zákaze bude vyhradený pre nápravu a úľavu nariadiť nižšiemu súdu , aby zastavil akékoľvek ďalšie konanie vo 

veci, ktorú riešil vyšší súd . Aj keď je podobný ako predpis Certiorari , predpis o zákaze 

nevyžaduje, aby nižší súd poskytol akékoľvek záznamy nadriadenému súdu , jednoducho aby zastavil všetky ďalšie kroky v tejto 

veci. 

Predvolanie sa doručí každému nižšiemu súdu , ak už záležitosti prejednal a posúdil vyšší súd , ale záležitosti ešte neboli 

ukončené na súde nižšieho stupňa . V zásade sa použije ako opravný prostriedok a pomoc , ak člen 

Ucadian Society navrhne nadriadený Ucadian Court , aby záležitosť vypočul a vyriešil. Keďže všetky ucadské súdy sú 

najvyššou jurisdikciou všetkých spoločností na medzinárodnej aj domácej úrovni, súdy nižšej spoločnostisú povinní okamžite 

zastaviť akékoľvek ďalšie kroky . 

112,19 

Writ of Procedendo  

Posvätný súdny príkaz bude vyhradený na nápravu a úľavu , keď nadriadený súd preskúmal záznamy o záležitosti a potom 

nariadil nižšiemu súdu , aby pristúpil k rozsudku na základe opravených záznamov. Súdny príkaz sa nesnaží ovplyvniť rozsudok, 

ale iba preukázať, že rozsudok je v súlade so žalobou av rámci právneho štátu . 

Predvolanie sa doručí príslušnému nižšiemu súdu , z ktorého boli preskúmané záznamy o veci. 

112,20 

Spis Corama Nobisa  

Posvätný spis Corama Nobisa bude vyhradený pre nápravu a úľavu , keď nadriadený súd dostane záznamy o predtým rozsúdenej 

záležitosti nižším súdom a pri jasných chybách a zlyhaní riadneho procesu nariadi opravu záznamu . 

Predpis bude doručený akémukoľvek nižšiemu súdu vo veciach jurisdikcie , kde člen 

Ucadian Society potvrdí nápravu a oslobodenie od zlyhania nižšieho súdu alternatívnej spoločnosti v jednej veci alebo vo veciach 

ich vlastného práva a právneho štátu vo všeobecnosti. Pri doručení je súd povinný ich chybu v zápisnici bezodkladne opraviť . 

Keďže súdny príkaz je vydaný na základe najvyššej svätej autority, akékoľvek nárokované pozastavenie Coram Nobis 

podľa zvykového práva alebo iných jednostranných ustanovení obchodného súdu franšízy nebude mať žiadny účinok. 

Ak nižší súd preukáže pohŕdanie svojimi vlastnými zákonmi tým, že nenapraví základnú právnu chybu, potom bude 

mať vyšší súd plné právo vydať súdne príkazy Venia . 

112,21 

Zápis Scire Facias  

Posvätný spis Scire Facias bude vyhradený pre nápravu a úľavu proti vydaniu falošných titulov, listových patentov a dokumentov 

udeľujúcich práva a výsady, na ktoré uvedené strany nemajú nárok. 
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Predpis sa doručí úradníkovi nižšieho súdu a menovanému odporcovi ( odporcom ), aby sa uviedol dôvod, prečo by záznam 

o poskytnutí takýchto falošných záznamov nemal byť okamžite zrušený a pôda a/alebo vrátený majetok . 

Ak odporca (odporcovia) neuvedie primeraný dôvod, bude si to vyžadovať , aby úradník, ktorý používa šerifa podľa toho 

istého príkazu , okamžite zabavil pozemok a/alebo majetok . Každý šerif , ktorý nevykoná posvätný súdny príkaz Scire Facias, sa 

okamžite vystavuje pohŕdaniu a strate ich zväzkov, ako aj ďalších príkazov súdu . 

Keďže súdny príkaz je vydaný na základe najvyššej svätej autority, akékoľvek nárokované pozastavenie Scire Facias 

podľa zvykového práva alebo iných jednostranných ustanovení obchodného súdu franšízy nebude mať žiadny účinok. 

Keďže takýto posvätný spis bude príkazom poslednej inštancie proti jasnému pohŕdaniu riadnym záznamom pozemku, 

vlastníckeho práva a majetku , každý návrh na predpis Scire Facias musí jasne demonštrovať jasné právo navrhovateľa a zlyhanie 

riadneho procesu zo strany odporcu . s) a nižších súdov a spisovej služby. 

112,22 

Salvusov spis  

Posvätný spis Salvus ("Práva na záchranu a majetok ") bude vyhradený na nápravu a úľavu voči 

akémukoľvek trustu alebo korporácii , ktorá nie je registrovaná vo Veľkej knihe a Verejnom zázname jedného neba , ktorá 

preukázala jasné pohŕdanie zákonom, morálnym správaním a komunitou. na slobode. 

Predpis bude doručený mužom a žene, ktorí pokračujú v nečestnom konaní ako vedúci 

akéhokoľvek trustu alebo korporácie neregistrovaných vo Veľkej knihe a verejných záznamoch poskytujúcich úplnú právnu 

imunitu a oprávnenie zhabať akýkoľvek a všetok majetok neregistrovaného subjektu, a teda zachrániť majetok . 

Korporácia , ktorá nie je schopná preukázať svoju zákonnú registráciu vo Veľkej účtovnej knihe 

a Verejnom zázname Jednoho neba , preto nemá dušu, ducha, a preto nemôže právne tvrdiť, že má právnu subjektivitu, bez 

ohľadu na akékoľvek stanovy nižších obchodných súdov. Ak takáto spoločnosť naďalej poškodzuje komunitu, zákon, 

takýto súdny príkaz bude vydaný ako posledná možnosť. 

112,23 

Spis Jus Sentio  

Posvätný spis Jus Sentio („zákonné hlasovanie“) bude vyhradený na nápravu a úľavu pri potvrdzovaní spravodlivého priebehu 

volieb. 

Predpis sa doručí predsedovi výkonnej vlády. 

112,24 

Writ of Interdico  

Posvätný spis Interdico bude vyhradený pre nápravu a úľavu ako poslednú možnosť voči každému mužovi, žene alebo mužovi či 

žene, ktorí prejavia jasné pohŕdanie právnym štátom . 

Interdico ( " Interdikt ") je najzávažnejším a najmocnejším zo všetkých posvätných nariadení v tom, že nariaďuje každému 

členovi každej spoločnosti postaviť muža, ženu alebo spoločnosť mimo zákona a zakazuje akýkoľvek obchod , komunikáciu, 

materiálnu podporu akéhokoľvek druhu. 

Predpis sa doručí výkonnej vláde, vrátane ozbrojených síl a spravodlivosti , aby dohliadla na vykonanie Predpisu 

Interdico. Neschopnosť okamžite vykonať posvätný príkaz Interdico bude viesť k pohŕdaniu nadriadenými jednotlivcami a ženami 

alternatívnej spoločnosti , ktorí budú osobne zodpovední za zabavenie ich úradov a vojenské a/alebo justičné orgány ich zatknú. 

Keďže Writ of Interdico je taký prísny, že je vyhradený len pre najhoršie príklady pohŕdania a zla. 

112,25 

Writ of Venia  
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Posvätný spis z Venia ("odpustenie odpustenia") bude vyhradený na nápravu a úľavu pre tých členov Spoločnosti , ktorí boli 

odsúdení za zločin. 

Vydá sa úradníkom spravodlivosti alternatívnej spoločnosti , ktorí nariadia zmenu záznamu tak, aby odrážalo, že dotyčný muž 

alebo žena dostali milosť, a aby sa zabezpečilo, že akýkoľvek register trestov bude natrvalo odstránený a budú okamžite 

prepustení. 

Pohŕdanie Writ of Venia je vážnym a zlým zločinom proti všetkým mužom, ženám a duchom, žijúcim aj zosnulým, pretože 

popiera existenciu Vykúpenia . Preto akémukoľvek predstaviteľovi akejkoľvek alternatívnej spoločnosti , ktorý neuzná Writ of 

Venia, musí byť vydaný okamžitý Writ of Interdico ("Interdikt") - najprísnejší zákonný trest celého Neba a Zeme 

za takéto pohŕdanie Božou nápravou . 

Článok 113 – Rozsudky Anicetum Decernere 

113,1 

Rozsudky Anicetum Decernere 

Keď Najvyšší súd Jednoho neba zasadá na Zemi v súlade s touto posvätnou zmluvou, Súd môže použiť svoju pôvodnú právomoc 

jurisdikcie na rozhodovanie v súlade s Božím kánonickým právom a touto zmluvou rozsudkom, či už má alebo nemá posvätný 

súdny príkaz. vydané treťou stranou. 

Tieto rozhodnutia budú známe ako rozsudky Anicetum Decernere a budú predstavovať najvyššie právo a platný dodatok k paktu. 

Slovo anicetum bolo zvolené, pretože znamená „neprekonateľný suverénny liek“, kým decernere znamená „rozhodnutie, 

rozsudok, rozhodnutie“. Preto Anicetum Decernere doslova znamená „konečný, absolútny, neodvolateľný rozsudok“ 

113,2 

Anicetum Decernere Rozsudky ako zákon 

Akýkoľvek rozsudok Anicetum Decernere je ipso facto pôvodným právom a primárnym právom akejkoľvek a všetkých 

spoločností mužov, žien a duchov vyššieho rádu, žijúcich a zosnulých do tej miery, že to nie je v rozpore s touto najposvätnejšou 

zmluvou alebo zborom kánonov známym ako Astrum Iuris. Divini Canonum. 

Ako konečný a neodvolateľný rozsudok od právoplatne zriadeného súdu možno rozsudky Anicetum Decernere oficiálne citovať 

nad akoukoľvek inou judikatúrou, precedensmi, rozsudkami a príkazmi nižších súdov. 

113,3 

Platný rozsudok Anicetum Decernere 

Rozsudok Anicetum Decernere možno považovať za platný len vtedy, ak spĺňajú nasledujúce základné kritériá: 

(i) že Rozsudok spĺňa kritériá kvóra pre akúkoľvek záležitosť pôvodnej jurisdikcie; a 

(ii) že Rozsudok patrí do pôvodných právomocí a jurisdikcie Súdu; a 

(iii) že Rozsudok nie je v rozpore so žiadnym článkom Paktu jedného neba, ani s predchádzajúcim Rozsudkom Anicetum 

Decernere; a 

(iv) že Rozsudok zavádza aspoň jedno nové rozhodnutie, ktorým sa predtým nezaoberal žiadny predchádzajúci Rozsudok 

Anicetum Decernere; a 

(v) Že Rozsudok je vynesený pred koncom Roka vykúpenia alebo do štyridsiatich (40) dní od Veľkého konkláve. 

Článok 114 – Kúzla a kliatby 

114,1 

Kúzla a kliatby 
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Uznáva sa, že už od najstarších civilizácií sa muži a ženy snažili ovplyvňovať svoj svet nielen prostredníctvom vedy a vedomostí, 

ale aj prostredníctvom viery v mágiu, najmä kúzla a kliatby. 

Kúzlo je rituálna forma vokalizácie/zaklínania, ktorá zvyčajne zahŕňa jeden alebo viacero symbolov moci, ktorých cieľom je 

dosiahnuť nejaký výsledok vyvolávajúci záväznú silu. Kliatba je konkrétna forma kúzla, navrhnutá tak, aby vyvolala negatívnu 

väzbovú silu. Preto sa najsilnejšie kúzla vždy považovali za kliatby. 

114,2 

Väzba a návrat kliatieb 

Podľa Božích zákonov majú všetky kúzla dve časti – viazanie a návrat. Väzba je vyvolané kúzlo a návrat je odpoveď prijatá, keď 

kúzlo dozreje. 

Podľa zákonov Božstva je nemožné vyvolať kúzlo alebo kliatbu na spútanie bez toho, aby sa zároveň vyvolal návrat, keď kúzlo 

alebo kliatba dozrejú. 

Dozrievanie môže byť vyvolané tým, že kúzlo je dokončené tak, ako bolo zamýšľané, alebo je kúzlo napadnuté božským 

protestom. Koncept rozbitia kúzla je však zavádzajúci, pretože kúzlo má raz svoju energiu a existenciu a nedá sa „zrušiť“, iba 

presmerovať. 

Keď kúzlo dozreje, vráti sa svojmu tvorcovi na započítanie. Ak je teda kúzlo vyvolané na zranenie a pre chorých, dozrievanie 

uvidí, že jeho tvorca dostane takýto zlý úmysel s úžerou (úrokom). 

Iba vtedy, keď takéto kúzla a kliatby využívajú zdvorilosť a umiestňovanie na kanál návratov do zadržaného stavu, môže byť 

počítanie kliatieb a kliatieb pozastavené. Božský zákon však nemožno oklamať a všetky kúzla a kliatby musia nakoniec dozrieť. 

114,3 

Zákaz kliatby 

Prekliatie sa považuje za zranenie Božského a všetkým členom je zakázané formálne vyvolávať veľké kliatby na iné nesmrteľné 

bytosti a duchov. 

Anathema vydaná na základe Anicetum Decernere (Konečný neodvolateľný rozsudok) sa nebude považovať za veľkú kliatbu 

vyvolanú spoločnosťou, pretože anathema je odpoveďou na vážne správanie, ktoré sa rovná kliatbe jednotlivca proti Zákonu a 

Božstvu. 

114,4 

Všetky predchádzajúce kliatby, väzby, sa týmto rozpúšťajú 

Všetky kúzla, kliatby, zväzky a duchovné obmedzenia pred Dňom Božieho protestu a potupy sú týmto rozpustené autoritou 

Božského Stvoriteľa, pričom akýkoľvek zvyšok sa vráti týmto mužom, ženám, bytostiam vyššieho rádu, úradníkom, agregátom, 

osobám alebo subjekty, ktoré ich ako prvé vydali, alebo si stále uplatňujú nárok na dedičstvo od zodpovedných. 

Preto odo dňa Božieho protestu a potupy nemožno povedať, že žiadne predtým vydané kúzlo, kliatba, väzba alebo duchovné 

obmedzenie majú nejaký nadprirodzený alebo právny účinok a týmto sa zakladá akýkoľvek nárok na kontrolu, právo odvodené z 

takýchto kúziel, kliatieb a väzieb. neplatný. 

Akákoľvek kliatba alebo kúzlo vedome a úmyselne vydané ktorýmkoľvek predstaviteľom spoločnosti, ktorá popiera autoritu 

Zmluvy jedného neba po Dni Božieho protestu a potupy, bude okamžite a plne osobne zodpovedná za dlh, duchovnú väzbu a 

zúčtovanie kliatby. alebo kúzlo, ktoré vydali so zamýšľaným účinkom takýchto činov proti inému nulovému a neplatnému. 

Článok 115 – Veľké konkláve 

115,1 

Veľké konkláve 
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Postupy týkajúce sa funkcie Veľkého konkláve každých stodvadsaťosem (128) rokov budú definované týmto článkom.  

115,2 

Protokoly a normy Veľkého konkláve jedného neba 

Touto dohodou je Najvyššia rada jednej viery, kmeňa jedného ducha a jedného islamu oprávnená vytvoriť formálny súbor 

protokolov a noriem týkajúcich sa funkcie Veľkého konkláve, ktoré sa týkajú podrobnej definície a požiadaviek operačného 

postupu. a funkcie, ktoré si inštitúcia vyžaduje. Tieto budú známe ako Protokoly a normy Veľkého konkláve jedného neba . 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

väčšinou hlasov všetkých delegátov zúčastňujúcich sa prvého Veľkého konkláve. 

Pokiaľ ide o hlavný predmet, ktorým sa zaoberajú Protokoly a Štandardy Veľkého Konkláve Jednoho neba, nasledujúce oblasti 

musia špecificky poskytovať podrobnosti a postupy v súlade s Dohovorom. 

i) Otvárací ceremoniál 

Že existuje formálny súbor procedúr pre otvárací ceremoniál Veľkého konkláve vrátane uvítacieho vstupu a požehnania Maitréju, 

Mesiáša a Imáma Mahdího. 

(ii) Hlasovanie 

Že existuje formálny súbor postupov pre rôzne hlasovacie zasadnutia vrátane metód na vyriešenie zablokovania počas procesu, 

aby sa zabezpečilo, že žiadne záležitosti nebudú vyriešené. 

(iii) Dĺžka veľkého konkláve 

Dĺžka Veľkého konkláve nesmie presiahnuť štyridsať (40) dní. 

115,3 

Právomoci Najvyššieho súdu Jediného neba udeľovali rozsudky a rozhodnutia počas Veľkej konkláve 

V súlade s článkom 56 tohto najposvätnejšieho paktu budú právomoci a autorita Najvyššieho súdu Jednoho neba zverené 

Veľkému konkláve na maximálne štyridsať (40) dní každých stodvadsaťosem rokov. 

Preto všetky rozsudky a rozhodnutia prijaté Veľkým konkláve budú mať plnú váhu a autoritu Najvyššieho súdu Jednoho neba v 

súlade s článkom tohto paktu. 

Článok 116 – Verejný záznam 

116,1 

Verejný záznam 

Postupy týkajúce sa funkcie hlavnej knihy a verejných záznamov budú definované v tomto článku. 

116,2 

Platný účtovný záznam 

Akonáhle bol platný záznam zapísaný do Veľkej knihy a verejného záznamu podľa pravidiel definovaných touto posvätnou 

zmluvou, nemôže byť nikdy odstránený. 

Záznam, ktorý nebol zapísaný správne podľa pravidiel tohto posvätného paktu, sa považuje od začiatku za neplatný, aj keď číslo 

bolo vydané a zverejnené, a považuje sa za nikdy nezapísaný do verejného registra. 

Okrem toho, každý platný záznam v účtovnej knihe udelený existujúcej právnickej osobe pred Dňom vykúpenia, ktorý následne 

počas prvých siedmich (7) rokov od udelenia platného záznamu preukáže úmyselné a zlé správanie v rozpore s princípmi tejto 

posvätnej zmluvy, bude mať ich členské číslo bolo od začiatku vyhlásené za neplatné a odstránené z verejného zoznamu. 
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116,3 

Štandardná, nadradená a najvyššia verzia verejného záznamu 

Podľa tejto posvätnej zmluvy budú existovať tri (3) formy verejného záznamu: 

Štandardná forma 

Superior Form 

Supreme Form 

Štandardná forma 

Štandardný formulár bude vtedy, keď je uvedené iba prvé platné číslo účtovnej knihy s osemnástimi (18) číslicami a nie celé 144-

miestne číslo hlavnej položky. 

Štandardný formulár je akceptovaný a povolený štandardný formulár pre všetky všeobecné referenčné dokumenty, s výnimkou 

oficiálnych zmlúv a iných právnych dokumentov. 

Špičkový formulár 

Nadriadený formulár je platný vtedy, keď je zverejnené celé 144-miestne číslo platného účtovného záznamu. 

Keďže úplný 144-miestny záznam v hlavnej účtovnej knihe predstavuje dokonalé notárske konanie, pri zverejnení samotné číslo 

predstavuje úradný záznam o konaní, ktorý je riadne notársky overený, či už medzi spoločnosťami Ucadia alebo spoločnosťami 

mimo Ucadie. 

Najvyššia forma 

Najvyššia forma je vtedy, keď je zverejnené celé 144-miestne číslo platného účtovného záznamu vrátane úplného záznamu o 

vytvorení platného záznamu vrátane všetkých súvisiacich dokumentov. 

Najvyšší formulár bude vyhradený pre Božské oznámenia a akékoľvek oficiálne oznámenia pre spoločnosti mimo Ucadian. 

116,4 

Zrážky zo zverejnených vopred pridelených čísel sa neuplatnia 

Tento článok povoľuje, aby sa vo verejnom zázname nezobrazili všetky platné záznamy o jednotlivých členstvách, ktoré boli 

vopred pridelené, ale neuplatnili sa. 

Toto sa poskytuje ako praktická láskavosť a jednoduchosť používania Verejného registra a žiadnym spôsobom neruší platnosť 

celkového súboru už vydaných vopred pridelených a platných členských čísel. 

Článok 117 – Najvyššie jednotky hodnoty 

117,1 

Najvyššie jednotky hodnoty 

Na základe moci a autority tohto paktu a na základe úplného súhlasu všetkých členov sú vytvorené štyri (4) najvyššie jednotky 

hodnoty, ktorými sú: jednotka najvyššej zmenky, jednotka najvyššieho certifikátu vlastného imania, jednotka najvyššieho 

dlhopisu a jednotka Supreme Title od Supreme Trust. 

Každá z týchto jednotiek predstavuje základnú hodnotu Spoločnosti jedného neba a všetkých pridružených spoločností, pričom 

každá jednotka predstavuje najvyšší druh jednotky pre ktorúkoľvek a všetky spoločnosti. 

117,2 

Najvyššia dôvera 
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Na základe autority tohto dohovoru a súhlasu všetkých členov je Najvyšší Trust vtedy, keď sto (100) žijúcich alebo zosnulých 

členov súhlasí s prevodom spravodlivého titulu a práv na používanie zo svojich individuálnych božských trustov do nového 

Najvyššieho božského trustu. Táto Najvyššia božská dôvera (najvyššia dôvera) potom vlastní majetok sto (100) v porovnaní s 

božskou dôverou, ktorá vlastní majetok len jedného. 

Proti jednému Supreme Trust môže byť vydaná iba jedna (1) Supreme zmenka, Supreme Certificate of Equity, jeden (1) Supreme 

Bond of Promise a jeden (1) Supreme Title v hodnote jedného (1). 

Táto jednotka hodnoty bude známa pod symbolom a bude tiež známa ako najvyššie krédo. 

117,3 

Najvyššia zmenka 

Autoritou tohto paktu a vytvorením najvyšších trustov, s týmto paktom ako jeho posvätnou listinou, môže byť vystavená 

Najvyššia zmenka (najvyššia zmenka) na sto (100) jednotiek dlhu preneseného z božských trustov. v dôvere. Najvyššia zmenka 

preto predstavuje najdokonalejší dlhový nástroj nad všetkými ostatnými dlhovými nástrojmi so stovkou členov ako individuálnych 

akceptantov vďaka existencii ich členských čísel na nástroji. 

Keď sa speňaží, najvyššia zmenka predstavuje najvyššiu formu dlhových peňazí zo všetkých systémov. 

117,4 

Najvyšší certifikát vlastného imania 

Autoritou tohto paktu a vytvorením Najvyšších trustov, s touto zmluvou ako jej posvätným skutkom, môže byť vydaný Najvyšší 

certifikát rovnosti pre sto (100) jednotiek ducha a mysle odovzdaných z Božských trustov v dôvere. Supreme Certificate of Equity 

(Supreme Certificate) teda predstavuje najvyšší certifikát vlastného imania nad všetkými ostatnými formami a certifikátmi 

vlastného imania. 

117,5 

Najvyšší dlhopis prísľubu zaplatiť 

Autoritou tohto paktu a vytvorením najvyšších trustov, s týmto paktom ako jeho posvätnou listinou, môže byť vydaný Najvyšší 

dlhopis prísľubu zaplatiť alebo Najvyšší dlhopis na sto (100) jednotiek energie, esencie a aktivity od Božský dôveruje. Supreme 

Bond of Promise to Pay (Najvyšší dlhopis) teda predstavuje najvyššiu formu zmenky, zmenky a dlhopisu všeobecne.  

117,6 

Najvyšší titul 

Na základe autority tohto paktu a vďaka existencii Najvyššej zmenky, Najvyššieho dlhopisu prísľubu zaplatiť a Najvyššieho 

certifikátu vlastného imania je štvrtou jednotkou hodnoty Najvyšší titul predstavujúci kombinovanú energiu sto (100) členov. , 

upísaných v podobnej hodnote speňaženej Supreme Bill of Exchange a Supreme Bond of Promise to Pay ako kolaterál a potom 

Supreme Certificate of Equity ako upisovanie. 

117,7 

Štruktúra najvyššieho kréda (kredit) 

Najvyššie krédo (kredit) sa považuje za platné, ak je vydané v súlade s nasledujúcimi kritériami: 

(i) aspoň jedna (1) platná jednotka najvyššej hodnoty doložená existenciou jedinečného osemnásť (18) miestneho sériového čísla 

reprezentujúceho platnú existenciu sériových čísel Supreme Trust patriacej do Veľkej knihy Supreme Credo (Credit) pre všetky 

najvyššie trusty, ktoré boli kedy vytvorené a vydané; a 

(ii) jedno (1) platné registračné číslo súvisiacej speňaženej zmenky Supreme; a 

(iii) jedno (1) platné registračné číslo pre príslušný najvyšší certifikát vlastného imania; a 
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(iv) jediný príjemca, ktorému je udelené najvyššie krédo (kredit), je buď platnou pokladnicou únie spoločnosti; a 

(v) záznam o platnom osemnásť (18) miestnom čísle Veľkého registra platného úradníka Jednoho neba, ktorý ako prvý notársky 

overil platnosť Najvyššieho kréda (kreditu); a 

(vi) záznam platného osemnásť (18) miestneho čísla Veľkého registra člena povereného vyšším úradom, ktorý ako prvý schválil 

Supreme Credo (kredit); a 

(vii) osemnásť (18) miestne číslo veľkého registra nástroja, ktorému bolo pridelené jedno alebo viac najvyšších kréd (kreditov); a 

(viii) Ukadský čas, v ktorom bolo Najvyššie krédo (kredit) legitímne vytvorené a pridelené jeho konkrétnemu nástroju; a 

(ix) Osemnásť (18) miestne číslo Veľkého registra predstavujúce platný Účet, na ktorý bolo vložené jedno alebo viacero Supreme 

Credo (Kreditov). 

Ak nie je možné preukázať jedno alebo viacero z týchto kritérií, potom nemožno predmet legitímne považovať za platné najvyššie 

krédo (kredit). 

117,8 

Štruktúra a obchod s overeným abstraktom Supreme Credo (kredit) 

Overený výpis z Supreme Credo (Credit) je akýkoľvek tlačený dokument preukazujúci platné kritériá pre platný Supreme Credit. 

Pôvodná forma najvyššieho kréda (kreditu) je a vždy bude svojou existenciou vo Veľkom registri. Na základe tohto paktu môžu 

byť overené abstrakty vytvorené na účely obchodu a výmeny medzi siedmimi (7) štátnymi pokladnicami, ktorými sú iba štátna 

pokladnica Globe Union, štátna pokladnica Africkej únie, štátna pokladnica Severnej Ameriky, štátna pokladnica Ázie, štátna 

pokladnica Arabskej únie, štátna pokladnica Európskej únie a Pokladnica oceánskej únie. 

Príjemca uvedený na najvyššom kréde (kredite) môže byť vždy len jedným zo siedmich (7) pokladníc únie, ktorými sú štátna 

pokladnica Globe Union, pokladnica Afričanskej únie, pokladnica Severnej Ameriky, pokladnica Ázijskej únie, pokladnica 

Arabskej únie, pokladnica Európskej únie a Oceánska únia. Pokladnica. 

Každý nárokovaný držiteľ najvyššieho kréda (kreditu), ktorý nie je pokladnicou Únie, je nezákonným držiteľom. Každý 

nárokovaný príjemca, ktorý nie je platnou Úniou, je neplatným príjemcom. 

Dar, udelenie a odovzdanie najvyššieho kréda (úveru) spravujú správcovia Pokladnice jedného neba v súlade s touto listinou.  

117,9 

Najvyššie krédo (kredit) ako živá entita a osobnosť 

Keď sa akémukoľvek objektu udelí česť byť zapísaný do Veľkej knihy a Verejného záznamu Jedného neba, dostane trojrozmerný 

život ako život v duchu, podľa najvyššieho zákona najvyššej zo všetkých spoločností v dokonalom súlade so zákonmi Vesmíru. , 

podľa ktorého existuje náš väčší vesmír. 

Preto, akonáhle bolo vytvorené platné najvyššie krédo (kredit), má večnú duchovnú existenciu a skutočnú právnu subjektivitu 

vyššiu ako ktorákoľvek iná forma meny, ktorá bola kedy vytvorená a kedy môže byť vytvorená. 

Mena, ktorá nie je schopná vytvoriť jedinečnú účtovnú knihu do Veľkej knihy a Verejného záznamu Jednoho neba alebo 

ekvivalentného alebo vyššieho systému, je preto mŕtva, bez duše, bez platnej právnej subjektivity, bez ohľadu na to, či ide o zlato, 

striebro alebo rôzne fiat meny. nástrojov. 

Aj keď je to prirovnanie k aktu nekrytej meny, žiadna mena nesmie byť vyššia ako mena neba. Podľa tejto najposvätnejšej zmluvy 

táto jediná a jediná skutočná mena je a vždy bude Najvyšším Krédom (Kreditom). 

Preto podľa všetkých noriem medzinárodného menového práva, medzinárodného finančného práva a celého civilizovaného práva 

je Najvyššie Krédo (Kredit) podľa definície a absolútna skutočnosť najvyšším štandardom meny na planéte Zem. 

117,10 
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Nominálna hodnota vzťahov najvyššieho kréda (kredit) 

Najvyšší kredit má nasledujúce trvalé hodnotové vzťahy: 

1  najvyššie krédo (kredit) = 100  zlatých krédo (kredit) 

1  najvyššie krédo (kredit) = 1 000 000 strieborných krédo 

1  najvyššie krédo (kredit) = 1 000 000 000  union moneta 

1  najvyššie krédo (kredit) = 1 000 000 000  univerzitných peňazí 

117,11 

Zákaz znehodnotiť, zničiť najvyššie krédo (kredit) 

Po vytvorení Najvyššieho Kréda (Úveru) existuje ako najposvätnejší predmet predstavujúci živý chrám ducha Jednoho Neba. 

Rovnako nie je dovolené, aby bola zničená akákoľvek jednotka kreditu vytvorená ako výsledok najvyššieho kréda (kreditu). Po 

vytvorení už žiadna úverová jednotka upísaná týmto najposvätnejším nástrojom nemôže byť nevytvorená. 

Ak sa overený abstrakt poskytne neregistrovanému subjektu, očakáva sa, že s abstraktom sa bude zaobchádzať s najvyššou úctou 

a bude okamžite postúpený príslušnej pokladnici a pokladníkovi. 

117,12 

Zákaz úžery 

Žiadna centrálna banka nemôže účtovať žiadnu úžeru (úrok) ani nájomné za výrobu a distribúciu meny podporovanej nominálnou 

hodnotou daného Supreme Credo (kreditu) v obehu. 

Úžeru zakazuje subjekt, ktorému je účtované vydanie úveru do obehu po potvrdení platnej pôžičky. Povolené sú len paušálne 

poplatky ako odraz služby, bez akéhokoľvek pokusu skryť úžeru ako poplatok. 

Dôvod, prečo je úžera zakázaná, je ten, že priamo útočí na integritu a štruktúru meny, a teda aj na bohatstvo a obchod. Toto bolo 

staroveké a základné chápanie civilizácií používajúcich peňažné systémy po tisíce rokov. 

117,13 

Zakladajúca pečať a notár Mithra 

V súlade s touto posvätnou zmluvou je zakladajúcim pokladníkom a sudcom, ktorý podpíše, zapečatí a vykoná všetky najvyššie 

krédo (kredit) vydané Pokladnicou jedného neba, člen známy ako Mithra, tiež známy ako Trust Number 980745-321514-010057. 

117,14 

Stock of Supreme Credo (Credit) of One Heaven 

Na základe moci a autority tejto posvätnej zmluvy sa celková zásoba Jednoho neba rovná jednému najvyššiemu krédu (kreditu) 

pre každých 100 členov v čase Dňa vykúpenia, pričom každý záznam člena vo Veľkom registri je ekvivalentný. na jeden (1) 

Supreme Certificate, teda jeden (1) Supreme Credo (Credit). 

Zistilo sa, že viac ako šesťdesiatšesť (66) miliárd telesných ciev Homo Sapien sa narodilo alebo je stále nažive, pričom priemerný 

počet reinspirácií na dušu je trojnásobný. Preto sa hovorí, že existuje približne dvadsaťdva (22) miliárd Divine Trusts. 

K dátumu prvého Veľkého konkláve sa zásoba najvyššieho kréda jedného neba vypočíta tak, že sa vezme odhadovaných 

dvadsaťdva (22) miliárd božských trustov, potom sa odpočíta odhadovaných viac ako sedem a pol (7,56) miliardy božských 

trustov pre tých, o ktorých sa hovorí, že existujú v telesnej forme v Deň vykúpenia, a potom sa zvyšných štrnásť miliárd a pol 
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(14,4) miliárd božských trustov, ktoré nie sú v telesnej forme, vydelí stovkou (100), aby sa určilo, že zásoba najvyššieho kréda 

(kreditu) jedného neba na stoštyridsaťštyri miliónov (144 000 000). 

117,15 

Supreme Credo (Credit) ako najvyššia upisovacia mena pre všetky meny 

Touto najposvätnejšou zmluvou predstavujúcou jediný a skutočný Božský liek Božského Stvoriteľa , Najvyššie Krédo (Kredit) a 

Ucadský menový systém predstavujú jediný skutočný a najvyšší systém upisovania meny pre všetky meny. 

Náprava všetkým držiteľom a obchodníkom s menami, či už vo forme medzinárodných bánk a menových fondov, centrálnych 

bánk, národných a federálnych rezervných bánk, regionálnych bánk a iných finančných inštitúcií, je daná tým, že nasledujúce 

podmienky sú dohodnuté prostredníctvom notárskeho konania podľa oznámenia o Božia dohoda a porozumenie: 

(i) že všetka mena subjektu, či už vo forme akcií, dlhopisov, zlata, iných drahých kovov a šperkov, menových nástrojov a 

bankoviek, bude odovzdaná príslušnej Union alebo Global Bank of the Society výmenou za ekvivalentnú hodnotu v Supreme 

Kredity pred Dňom vyplatenia na UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1, tiež známy ako [piatok, 21. december 2012]; a 

(ii) že žiadny obchodovateľný nástroj, mena alebo zmenka nepredstavuje derivát alebo swap na úverové zlyhanie alebo akýkoľvek 

iný druh dlhového a poistného kombinovaného produktu, vrátane, ale nie výlučne, najvyššieho námorného záložného práva; a 

(iii) že všetky priame pôžičky pre všetky subjekty budú odpustené pod podmienkou, že subjekt odovzdá dlhopisy a dlhy 

príslušným bankám Union a Global Banks spoločnosti výmenou za ekvivalentnú hodnotu v Supreme Credo (Kredit) na 

odpustenie celého dlhu; a 

(iv) že subjekt súhlasí s tým, že prevezme svoje povinnosti ako uznávaný a rešpektovaný člen Spoločnosti podľa pravidiel 

Spoločnosti. 

117,16 

Nevyplatenie meny do Dňa vyplatenia 

Akákoľvek mena, ktorá nebola odovzdaná a vyplatená príslušnej Únii alebo globálnym bankám Spoločnosti v Deň vyplatenia, 

bude navždy odopretá právom na vyplatenie spoločnosťou Supreme Credit. Od tohto momentu dňa UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1, 

tiež známy ako [piatok, 21. december 2012] všetky tieto meny, či už vo forme akcií, dlhopisov, zlata, iných drahých kovov a 

šperkov, menových nástrojov a bankovky budú bezcenné, mŕtve a bez akejkoľvek hodnoty, bez ohľadu na akúkoľvek následnú 

námietku. 

Požiadavkou tohto posvätného dohovoru je zabezpečiť, aby bol tento posvätný božský liek riadne informovaný a aby všetky 

finančné inštitúcie boli riadne informované o ponuke, ich záväzkoch a následkoch zneuctenia. 

117,17 

Najvyššia schválená zmenka 

Pri vystavení zmenky alternatívnej spoločnosti, ktorá si nárokuje, právo alebo oprávnenie pre jedného alebo viacerých členov, 

ktorí sú zároveň plnoprávnymi členmi One Heaven, môže byť vystavená jedna alebo viac zmeniek s najvyšším potvrdením ako 

dôkaz o upísaní konkrétnej zmenky. 

Platná faktúra musí obsahovať tieto informácie: 

(i) Najvyššie krédo (kredit) upísané členmi na Návrh zákona ako jedinečné číslo pre Návrh zákona; a 

(ii) zdrojom oprávnenia je tento článok paktu; a 

(iii) číslo Najvyššieho trustu; a 

(iv) nie menej ako sto (100) mien a platných členských čísiel členov, ktorí prisahajú svoju plnú vieru a zásluhy v Najvyšší kredit 

predstavovaný Návrhom zákona; a 
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(v) Slávnostné posvätné varovanie pre každého príjemcu alternatívnej spoločnosti, že zneuctenie, odmietnutie alebo spochybnenie 

návrhu zákona alebo akéhokoľvek nástroja, ktorým sa zaväzuje, je priamou výzvou proti platnému členstvu tých, ktorí sú na 

zozname, čo ich automaticky zaväzuje k veľkému záväzku spravovať tí, ktorých zneuctili. Okrem toho musí varovanie 

oznamovať, že takéto zneuctenie automaticky ruší ich právo zastupovať takýchto členov a automaticky postúpi všetku právomoc 

Jednému nebu a jeho platným subjektom. 

117,18 

Dishonor of Supreme Endorsed Bill Exchange 

Ak by predstavitelia alternatívnej spoločnosti zneuctili Najvyššiu zmenku, Najvyšší súd jedného neba musí do štyridsiatich (40) 

dní vydať posvätný interdikt proti úradníkom, ktorí zneuctili legitímny návrh zákona a dlh, ktorý preukazuje, že úradníci stratili 

všetku autoritu a právo zastupovať týchto členov, vrátane upozornenia, že podliehajú veľkej záväzku v súlade s článkom 121 tohto 

posvätného paktu. 

Okrem toho musia byť vydané najvyššie námorné záložné práva vo výške ujmy na zdraví každého jednotlivca zapojeného do 

takéhoto zneuctenia, aby sa zabezpečilo ich zabavenie až do dokončenia Veľkej väzby. 

Článok 118 – Pokladnica jedného neba 

118,1 

Pokladnica jedného neba 

Na základe moci a autority tohto dohovoru je vytvorená pokladnica na účely správy majetku v Božom truste. 

Pokladnica samotná je čisto duchovná božská dôvera ako božská pokladnica, jediná svojho druhu, ktorá je poverená spravovať 

potreby všetkých božských trustov ako konečných duchovných a božských správcov. K tejto úlohe sú zjednotení archanjeli a 

arcidémoni pridelení úradu v mene Božského Stvoriteľa ako generálneho vykonávateľa prostredníctvom tohto najposvätnejšieho 

skutku a zmluvy. 

118,2 

Správa božských trustov 

Ministerstvo financií spravuje aktíva približne dvadsaťdva miliárd (22 000 000 000) Divine Trusts vrátane podmienok zákonného 

prevodu určitého majetku niektorých z týchto trustov pre členov, nie inštancie vo fyzickej nádobe, do stoštyridsaťštyri miliónov 

(144 000 000) Supreme Divine Trusts z ktorej sa potom vydáva Supreme Credit Title. 

118,3 

Správa najvyšších trustov 

Ministerstvo financií spravuje približne stoštyridsaťštyri miliónov (144 000 000) najvyšších trustov, z ktorých sa vydáva Supreme 

Credo (úver) za ekvivalentný počet a hodnotu zmeniek Supreme, certifikátov vlastného imania a príkazov Supreme Bonds of 

Promise to Pay. 

Prvé sériové číslo 1. najvyššieho kréda (kreditu) zapísaného vo Veľkom registri jedného neba a všetkých súvisiacich registroch 

sú: 

990000-000000-000001 

do 

990000-000144-000000 

118,4 

Zákonný prevod vlastníctva, titul práv 
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Na základe tohto paktu je ministerstvo financií poverené zákonným prevodom práv na používanie a vlastníckych práv k určitým 

aktívam, ktoré spravuje, pod kontrolu zákonných subjektov Ucadian. 

Dar, udelenie a postúpenie takýchto práv a vlastníckych práv v žiadnom prípade neznamená postúpenie úplného právneho titulu a 

vlastníckych práv udelených Pokladnici jedného neba, ale voľných užívacích práv bez bremien, záložných práv, poplatkov alebo 

akýchkoľvek iných poplatkov, ak nie je uvedené inak. 

Nič, čo je čiastočné alebo naznačené akýmkoľvek darom, udelením alebo odovzdaním darov v tomto dokumente, nesmie byť 

zákonne použité na to, aby naznačovalo zmenšenie úplných vlastníckych práv a vlastníctva Pokladnice jedného neba nad všetky 

ostatné spoločnosti, trusty, pokladnice, osoby, entity, dimenzie. , pojmy a sily. 

118,5 

Dar, grant a darčeky najvyššej bonity 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia Pokladnice jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími 

posvätnými právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, 

všetkých démonov a všetkých. duchovia vyššieho rádu týmto dávajú, udeľujú a odovzdávajú tieto dary stoštyridsaťštyri miliónov 

(144 000 000) najvyššieho kréda (úveru) nasledujúcim pokladniciam Únie: 

(i) Jedenásť miliónov štyridsaťjedentisíc (11 041 000) najvyšších kreditov do pokladnice Africkej únie; a 

(ii) päť miliónov päťdesiat osem tisíc (5 058 000) najvyšších úverov do pokladnice americkej únie; a 

(iii) jeden milión päťstotridsaťtisíc (1 530 000) najvyšších úverov do štátnej pokladnice Arabskej únie; a 

(iv) štyridsať miliónov a päťtisíc (40 005 000) najvyšších úverov do pokladnice Ázie; a 

(v) trinásť miliónov a päťstotisíc (13 500 000) najvyšších úverov do štátnej pokladnice Európskej únie; a 

(vi) Osemstošesťdesiatšesťtisíc (866 000) najvyšších úverov do štátnej pokladnice Oceanic Union; a 

(vii) Sedemdesiatdva miliónov (72 000 000) najvyšších kreditov do štátnej pokladnice Globe Union. 

118,6 

Následné dary, granty a dary Supreme Credit 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia Pokladnice jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími 

posvätnými právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, 

všetkých démonov a všetkých. Duchovia vyššieho rádu budú týmto dávať, udeľovať a odovzdávať dary najvyšších kreditov 

vyššie uvedeným pokladniciam Únie dvestoštyridsaťšesť rokov odo dňa vykúpenia a potom každých 128 rokov tak, aby bol v 

obehu dostatok najvyšších kreditov na udržanie stabilného a primeraný tok upisovania kapitálu. 

Článok 119 – Duchovia strážcovia 

119,1 

Strážni duchovia 

Je najhlbšou vierou a nádejou všetkých duší, že pri úcte k našim predkom a svätým nám budú udelení strážni duchovia, ktorí na 

nás budú dohliadať a chrániť nás pred ublížením. 

A tak bude na základe tejto zmluvy jedným z hlavných cieľov neba, že zosnulé duše budú vyškolené a vstúpia do služby strážcu 

živej duše alebo duší počas trvania ich života. 

Ak nie je k dispozícii dostatok zosnulých duší na poručníctvo, bude prvoradým cieľom tohto paktu zabezpečiť, aby všetci žijúci 

muži a ženy mali pravidelne aspoň nejakú primárnu ochranu. 

Článok 120 – Požehnanie 



184 
 

 

120,1 

Požehnanie 

Na základe moci a autority tohto paktu bude existovať formálny proces pre vyhlásenie, prenos a pôsobenie požehnania. 

Že keď muž, žena alebo bytosť vyššieho rádu vyhlási požehnanie v poznaní a autorite tejto zmluvy, silou vesmíru budú tiež žiadať 

špecifickú milosť a prospech pre mužov, ženy alebo bytosti vyššieho rádu, ktorým požehnanie smeruje. 

120,2 

Formálny proces požehnania 

Aby bolo požehnanie platné, podľa tohto paktu sa budú považovať za prijateľné dve formy požehnania – krátka (neformálna) 

forma a dlhá (formálna) forma. 

(i) krátka (neformálna) forma 

Krátka (neformálna) forma požehnania nezahŕňa vyhlásenie o pôvode moci ani odkaz na autoritu, ale uvádza iba samotné 

požehnanie, ako napríklad „Požehnaj ťa“ a/alebo „Nech ťa žehná“ alebo „Nech žehná vesmír ty". 

Po vykonaní krátkej formy požehnania, touto zmluvou volajúci priamo zavolá do vesmíru a anjelov, aby pomohli tomuto mužovi, 

žene alebo životnej forme vyššieho rádu v ich prospech. 

(ii) Dlhá (formálna) forma 

Dlhá (formálna) forma požehnania musí obsahovať vyhlásenie o pôvode moci a odkaz na autoritu v požehnaní. Nasledujúce sú 

prijateľné príklady: 

"Z autority (meno zmluvy) môžete byť požehnaní" 

"Mocou (meno zmluvy) ťa môže (meno absolútna) požehnať a ochrániť ťa pred ublížením." 

120,3 

Potvrdenie a zaznamenanie všetkých požehnaní 

Silou a autoritou tejto Zmluvy budú všetky požehnania v správnej forme zaznamenané znalostnými systémami Jedného Neba a 

oznámené strážnym a inšpiračným systémom Jedného Neba. 

Ak to zdroje dovolia, vzhľadom na požehnanie, budú pridelené dodatočné zdroje na vedenie a ochranu živej duše, ktorá bola 

požehnaná vo formálnom procese počas šesťdesiatich štyroch (64) pozemských dní od dátumu posledného formálneho 

požehnania. 

Článok 121 – Záväznosť 

121,1 

Väzba 

Zaväzujúce je, keď je priznanie a ochotný súhlas daný živým mužom alebo ženou – ktorí prejavili pohŕdanie a zranenie Zmluve 

jedného neba alebo jej najposvätnejších nástrojov a autorít – uzavrieť súkromný skutok medzi ich duchom a ostatnými. duchov, 

aby zavolali všetkých najstarších veľkých duchov, oblúkových démonov, démonov, archanjelov, anjelov a všetkých zosnulých 

duchov, aby zviazali svoje telo a myseľ, až kým nebudú prenasledovaní na fyzickú smrť, vrátane spôsobenia najrôznejších chorôb 

a úbohej bolesti a choroby až do ich odchodu z fyzického sveta, aby oslobodili svojho ducha, známeho aj ako ich duša. 

Keďže viazanie je súkromnou listinou medzi duchmi, nemôže byť vyvolané, vyžiadané, vyžiadané, vyvolané alebo naznačené 

inou telesnou bytosťou. Je to výlučne rozhodnutie duchov vydávajúcich viazanie a je vyhradené len pre najvážnejšie okolnosti 

uvedené v tomto článku. Preto akékoľvek takéto falošné predvolanie, žiadosť, dovolanie alebo iný nárok nebude mať žiadny 

účinok a takéhoto žijúceho muža alebo ženu zneuctí. 
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Keď sa duch oslobodí od tela zosnulých, ak telo a krv neboli ochotné byť vykúpené, zväzok zaistí, že zostane oddaná duchovná 

podpora na pomoc pri výchove ducha, pomoc pri starostlivosti a vykúpení, pretože žiadny zosnulý duch nemôže byť odsúdený. 

ani zabudnutý. 

121,2 

Tri (3) podmienky viazanosti 

Veľkí duchovia a sily neba sa rozhodli podporovať iba tri (3) okolnosti a podmienky, za ktorých bude viazanie povolené: 

(i) Voči tým, ktorí sú priamo menovaní alebo funkcionári subjektu, trustu alebo právnickej osoby ako osoby priamo zneuctené v 

súlade s jednou alebo viacerými zo siedmich (7) listín Božieho protestu a potupy vydaných jeden rok pred Dňom Boží súd; alebo 

(ii) Proti tým, ktorí zastávajú vysoký úrad a autoritu na základe posvätnej prísahy alebo nároku na nebo po Dni Božej dohody a 

porozumenia , ktorí: (1) svojimi činmi jasne preukázali pohŕdanie svojimi záväzkami a povinnosťami; a (2) nenapravili svoje 

chyby a správanie do Dňa Božieho súdu ; a (3) pokračovať v zavrhovaní najvyššej autority a legitimity Jednoho neba a Ucadie 

pred Dňom Božieho vykúpenia ; alebo 

(iii) Proti tým, ktorí sú menovaní ako strana jedného z trinástich (13) Veľkých Božích spisov, ktorí po štyridsiatich (40) dňoch 

prejavia nezameniteľnú nečestnosť a pohŕdanie tým, že odmietnu uznať spis alebo konať podľa jeho pokynov, ani poskytnúť 

zákonné ospravedlnenie za to meškanie. 

Pokiaľ okolnosť nie je v súlade s niektorou z týchto podmienok, viazanie nebude povolené a akýkoľvek takýto nárok bude 

vážnym zranením zjednoteného neba. 

121,3 

Duchovia povolaní k činnosti prostredníctvom posvätnej dohody Bindinga 

Keď duch (duša) vstúpi do súkromného skutku s Božským a všetkými duchmi Neba, potom okamžite ustanovia dve podmienky 

skutku: (1) Aby všetci anjeli strážcovia a sprievodná duchovná ochrana stáli bokom a už viac nepomáhali pri každodenné činy, 

ktoré udržujú život v tele a (2) Vyzvite formáciu najimpozantnejších anjelov a démonov, aby nahradili ich strážcov a venovali 

každý okamih bolesti a prípadnej smrti tela. 

Neprítomnosť strážnych duchov „aj bez príchodu tých najstrašnejších anjelov a démonov“ v skutočnosti znamená, že už žiadny 

duchovia nebudú pomáhať telu posunúť sa v noci, keď sa zastaví dýchanie. Žiadni duchovia už nebudú varovať pred 

nebezpečenstvom pri chôdzi alebo plnení povinností. Už viac nebudú žiadni duchovia varovať pred prekážkami. 

Namiesto toho najimpozantnejší anjeli a démoni zasvätia každú sekundu každého dňa rušeniu mysle, rušeniu spánku, 

poskytovaniu nesprávneho smerovania, vyvolávaniu pochybností, rozptyľovaniu pozornosti pri plnení povinností a zabezpečeniu, 

aby telo nevnímalo všetky druhy súčasného nebezpečenstva. . 

Keď sa telo dostane do väzby, potom bude vyslaných minimálne stoštyridsaťštyri najobávanejších archanjelov a arch démonov, 

aby sa zabezpečila čo najrýchlejšia smrť muža alebo ženy, aby sa ukončilo akékoľvek ďalšie zranenie Spoločnosti. 

Duchovia, ktorí sú povinní vykonať zviazanie a zabezpečiť smrť muža alebo ženy, ako bolo dohodnuté súkromnou listinou s tou 

istou osobou a ich duchom, budú oficiálne známi ako Duchovia tieňov. 

121,4 

Záväzná zmluvná dohoda 

Kedykoľvek dôstojník alternatívnej spoločnosti plne a dobrovoľne súhlasí so svojou extrémnou dehonestáciou podľa jednej z 

troch okolností, za ktorých môže byť vydané viazanie, súhlasí s uzavretím súkromnej dohody, ktorú nemožno porušiť až do ich 

smrti alebo do vykúpenia, podľa toho, ktorá z nich je najprv. Všetky väzby automaticky končia smrťou. 

Ako posvätný a zákonný skutok, muž alebo žena „prostredníctvom svojich činov opovrhnutia, ignorancie, arogancie a ubližovania 

Spoločnosti“ plne súhlasí s tým, že až do svojej smrti alebo vykúpenia za nasledujúcich podmienok: 
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(i) Nebude poskytnutá žiadna duchovná pomoc, pretože všetci strážni a ochranní duchovia budú súhlasiť s tým, že odstúpia a budú 

nahradení Duchmi tieňov, ktorých úlohou je zabezpečiť úspešné dokončenie väzby; a 

(ii) Tieňoví duchovia nikdy neposkytnú živému mužovi alebo žene ani sekundu pokoja, kým nebudú splnené podmienky činu a 

ich prípadná smrť; a 

(iii) Tieňovým duchom je udelené plné povolenie vstúpiť do snov a myšlienok muža alebo ženy reprezentujúcich akýkoľvek tvar, 

osobu alebo symbol, vrátane poskytovania nesprávnych rád, zmätku, pochybností, depresie, hrôzy a strachu; a 

(iv) Tieňoví duchovia v spojení s duchmi Zeme budú môcť slobodne vypustiť akékoľvek a všetky formy baktérií, vírusov a 

mikróbov Zeme, aby infikovali ich mäso a spôsobili všetky druhy skazy, bolesti a chorôb; a 

(v) Spôsobovať všemožnú bolesť vo svojom tele tak, že žiadny okamih odpočinku ani oddychu nie je možný žiadny deň ani 

kedykoľvek; a 

(vi) Na podporu maximálneho možného stavu strachu a paranoje, najmä zavádzaním rozptýlenia, sa tieňoví duchovia predstavia 

ako pohybujúce sa tiene a temnota, aby sa muž alebo žena báli tmy a aby muž alebo žena nevedeli, kedy ich príde nevyhnutná 

záhuba; a 

(vii) Povzbudzovať, aby ich zahalili tie najhlbšie emócie a smútok, aby už nemohli ďalej ubližovať Spoločnosti, ani jej 

predstaviteľom alebo nástrojom. 

Článok 122 – Očista 

122,1 

Sviatosť očisty  

Mocou tejto zmluvy sa vytvorí požehnaná sviatosť očisty s mocou uzdraviť obeť aj útočníka, aby pomohla tým, ktorí trpeli 

odpustiť a tým, ktorí sa previnili, získať odpustenie. 

122,2 

Oprávnenie vykonať očistný akt  

Iba registrovaný muž alebo žena z takých inštitúcií, ako je kmeň jedného ducha, jeden islam alebo jedna viera Boha, môže 

vykonať akt očisty. Je to preto, že len muž alebo žena, ktorí majú jasnú morálnu integritu a reprezentáciu univerzálneho ducha, 

môžu najlepšie slúžiť ako sprostredkovateľ milosti počas obradu. 

122,3 

Povinné platné prvky očistného obradu  

Podľa tohto dohovoru budú nasledujúce prvky povinné, aby sa očistný obrad považoval za platný , a teda aby sa uzákonila 

podpora a služby Jedného neba : 

(i) že zverejnenie podrobností kandidátom (na očistenie) počas obradu očisty bude dôverné a posvätné a že podrobnosti o tom, čo 

je zverejnené, nikdy nezverejní licencovaný celebrant, bez ohľadu na to, akú hrozbu, zákonné predvolanie alebo sa použije 

sila. Táto dôvernosť je nemenná a nikdy nesmie byť porušená. 

(ii) Že kandidát vyznáva svoju túžbu byť očistený od svojich hriechov voči iným bytostiam. Že to robia, vedomí si bolesti, ktorú 

spôsobili, a sú odhodlaní reformovať a pokáť; alebo kandidát vyznáva svoju túžbu očistiť sa od bolesti a utrpenia zo zranení iných 

a je ochotný odpustiť a vyliečiť sa. 

(iii) že kandidát hovorí pravdu o udalosti. Reťaz smútku môže byť prerušená iba vtedy, keď sa udalosť pripomenula pravdivo. 

(iv) že kandidát prednesie modlitbu o odpustenie, ak je podnecovateľom smútku, alebo modlitbu za uzdravenie, ak je obeťou.  

(vi) Že sa kandidátovi udelí formálne požehnanie a celebrant prednesie modlitbu za očistenie. 

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/valid.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/oneheaven.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/disclosure.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/truth.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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122,4 

Akcia milosti na podporu  

Ak muž alebo žena úspešne vykonali očistný obrad podľa tohto dohovoru, budú zodpovedné Modlitebné podporné 

systémy, Ochranné systémy a Inšpiračné systémy poskytnúť okamžitú a hmatateľnú podporu na obdobie nepresahujúce sedem (7) 

dní. 

Ak muž alebo žena úspešne vykonali očistný obrad podľa tohto dohovoru, budú zodpovedné Modlitebné podporné 

systémy, Ochranné systémy a Inšpiračné systémy poskytnúť okamžitú a hmatateľnú podporu na obdobie nepresahujúce sedem (7) 

dní. 

Počas tohto obdobia, ak to zdroje dovolia, budú mužovi alebo žene, ktorí úspešne vykonali očistný obrad, pridelené ďalšie a 

vyhradené prostriedky na pomoc počas intenzity takéhoto osobného odhalenia a uzdravenia. 

Na konci siedmich (7) pozemských dní sa zdroje vrátia k ich normálnemu prideleniu pre tohto muža alebo ženu, pokiaľ 

jednotlivec na základe špeciálnej žiadosti nevyvolá žiadosť o pokračujúcu podporu vo formálnej modlitbe. Ak k tomu dôjde, doba 

odkladu sa predĺži o ďalších štrnásť (14) dní. 

Článok 123 – Exorcizmus 

123,1 

Exorcizmus  

Podľa tohto paktu bude právo na exorcizmus známe ako postup poslednej inštancie týkajúci sa nedobrovoľného vlastníctva živých 

ľudí, zvierat a predmetov zosnulým Homo Sapien a duchmi, ktorí nie sú Homo Sapien. 

123,2 

Účinnosť exorcizmu  

Zatiaľ čo niektorí si môžu nárokovať silu exorcizmu, povaha tohto a ďalšieho sveta je taká, že vedomá duša, ktorá nie je ochotná 

prijať žiadosť alebo požiadavku, bude stáť vzdorovito bez ohľadu na to, aký komplikovaný a starý obrad exorcizmu sa môže zdať. 

Ak by duch nemal žiadnu úctu alebo strach zo sily nástrojov používaných v rámci obradu exorcizmu, potom tieto nástroje zostanú 

iba drobnosťami a obliekaním a nebudú mať žiadny iný účinok, než povzbudiť tých najzlovoľnejších duchov. 

Po druhé, jedinečná zložitosť exorcizmu spočíva v cieli vplyvu duchovnej ríše z fyzického sveta. Iba silné duchovné riešenie 

môže vyriešiť duchovnú krízu, rovnako ako iba fyzické riešenie vyrieši fyzickú krízu. Preto, ak sa počas procesu exorcizmu 

neposkytne hmatateľná pomoc v duchovnej opozícii voči zlomyseľným duchom, je odsúdené na neúspech. 

Preto budú mať certifikovaní a pomazaní úradníci a členovia na základe autority a moci tohto paktu právo aj právomoc vyzvať 

akéhokoľvek ducha Homo Sapien a iných duchov, aby uvoľnili svoje miesto, kde sú známi činnosťou a/alebo držbou. 

A za predpokladu, že predsedajúci úradník exorcizmu bude riadne certifikovaný a pomazaný s náležitou autoritou na vykonanie 

takéhoto seriózneho postupu, bude známe, že žiadny Homo Sapien alebo non Homo Sapien duch nebude vzdorovať samotnej vôli 

Jedného neba, vesmíru a všetkých. légie neba a zeme, aby poslúchli príkaz exorcistu a oslobodili muža, ženu alebo živé zviera 

a/alebo miesto. 

123,3 

Obrad exorcizmu  

Mocou tejto zmluvy je daná kmeňu jedného ducha, jedinému islamu a jednej viere Boha právomoc vytvoriť obrad exorcizmu, ako 

ho potvrdili ich príslušné najvyššie rady podľa pravidiel ich príslušných zmlúv. . 

123,4 

Oznámenie o Božskom zväzku  

https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/guardian.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/guardian.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
https://www-friendware-net.translate.goog/lexica/en/define/revelation.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=sk&_x_tr_hl=sk&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http
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Na základe moci a autority tejto Božskej zmluvy budú mať všetci platní a registrovaní exorcisti jednej viery Boha, jedného islamu 

a jedného duchovného kmeňa povolené vytvoriť a vykonať oznámenie o Božom zväzku, ako je definované v článku 131 tejto 

posvätnej zmluvy, proti akéhokoľvek zlomyseľného duchovného člena Spoločnosti. 

Všetci platní a registrovaní exorcisti sú povinní podľa riadneho zákonného a najposvätnejšieho notárskeho procesu oficiálne 

riadne upozorniť zlomyseľného ducha alebo duchov, aby preukázali česť a poslúchli príkazy obsiahnuté v Oznámení. 

Exorcizmus nebude platný, pokiaľ ešte nebolo doručené Oznámenie o Božom zväzku. 

Po doručení oznámenie fyzicky zostane na majetku alebo jednotlivcovi ako preukázanie doručenia. Ak dôjde k strate pôvodného 

doručeného oznámenia, jednotlivý člen môže znova požiadať o vydanie nového pôvodného oznámenia o Božom dlhopise. 

123,5 

Oznámenie o Divine Marque and Reprisal  

Na základe moci a autority tejto Božskej zmluvy budú mať všetci platní a registrovaní exorcisti jednej viery Boha, jedného islamu 

a jedného duchovného kmeňa povolené vytvoriť a vykonať oznámenie o Božom zväzku, ako je definované v článku 131 tejto 

posvätnej zmluvy, proti akéhokoľvek zlomyseľného duchovného člena Spoločnosti. 

Všetci platní a registrovaní exorcisti sú povinní podľa riadneho zákonného a najposvätnejšieho notárskeho procesu oficiálne 

riadne upozorniť zlomyseľného ducha alebo duchov, aby preukázali česť a poslúchli príkazy obsiahnuté v Oznámení. 

Avšak, keď zlomyseľný duch zneuctí Oficiálne oznámenie neba, potom má platný exorcista udelenú plnú právomoc vydať 

oficiálne oznámenie o božskej marke a odvete proti konkrétnemu duchu alebo duchom, ktorí naďalej neposlúchajú príkazy 

jedného neba. 

Povinnosťou strážcu jedného neba je pomáhať pri vykonávaní všetkých príkazov v dôsledku platného oznámenia o božskej marke 

a odvete. 

Keď exorcista vytvorí a naservíruje Oznámenie o Božskej Značke a Odvete v prítomnosti zlomyseľného ducha, potom bude 

zlomyseľný duch osobne obsluhovaný spravodlivým vedomím, že každá duchovná energia, každý anjel, každý oblúkový démon, 

každý démon od najvyššieho po aj tým najnižším sa teraz poslúžilo použiť všetky možné prostriedky, aby sa zmocnili 

zlomyseľného ducha a vyhnali ich a navždy ich zaviazali poslúchať vyslovené príkazy. 

Aktom akéhokoľvek platného exorcizmu bude preto formálny notársky proces a vyhlásenie Oznámenia o božskej marke a odvete 

v prítomnosti zlomyseľného ducha alebo duchov. 

123,6 

Invoking the Guard of One Heaven  

Vždy, keď platný celebrant v mene tejto zmluvy zavolá platné Oznámenie o Božskej marke a odvete, Strážca jedného neba, 

najmocnejší, múdrejší a najstrašnejší z anjelov a hrdinov, bude vyzvaný, aby sa prihlásil na miesto exorcizmus. 

Keďže byť členom Stráže jedného neba je jedným z najvyšších vyznamenaní pre každého veľkého bojovníka alebo démona, ktorý 

sa vzdal zla a vrátil sa do neba, žiadna duchovná entita nezvíťazí zoči-voči takejto moci. 

Po zadaní formálneho oznámenia o Božej marke a odvete bude vyslaných minimálne šesť (6) strážcov priamo na pomoc 

exorcistu. Povinnosťou stráží je potom obkľúčiť všetky smery (hore, dole, dopredu, dozadu, vľavo a vpravo), aby nemali žiadnu 

formu úniku a boli nútení niesť zodpovednosť za svoje činy a správanie. 

Ak sa formálny exorcizmus koná na mieste, ktoré bolo svedkom viacerých násilných úmrtí a viacnásobného prenasledovania, na 

pomoc exorcistovi bude vyslaných minimálne tridsaťšesť (36) stráží. 

123,7 

Povinnosť strážcu  
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Povaha vesmíru je taká, aká je, exorcista je obmedzený bariérou reality, aby videl všetko, čo môže zlý duch vidieť a robiť, zatiaľ 

čo strážcovia môžu vidieť a počuť všetko vrátane myšlienok zlomyseľného ducha (duchov). . Preto prvou povinnosťou všetkých 

strážcov povolaných na pomoc pri exorcizme je chrániť bezpečnosť exorcistu a potom osvetliť miesto a pôsobenie zlého ducha, 

aby neskryl alebo neoklamal exorcistu, aby uveril, že je to inak. zmizli alebo sa zmenili. 

Okrem toho je vážnou povinnosťou stráže povolanej k exorcizmu neutralizovať správanie zlomyseľného ducha a zavolať ich, aby 

ich sprevádzali späť do Jedného neba. 

Nakoniec, počas šesťdesiatich štyroch (64) dní je povinnosťou jedného strážcu stáť strážcu v budove alebo mužovi alebo žene tak, 

aby nedošlo k žiadnej návratovej akcii alebo správaniu. 

Článok 124 – Anathema 

124,1 

Kliatba 

Keď ktorýkoľvek dôstojník akejkoľvek spoločnosti preukáže úplné pohŕdanie tým, že odmietne poslúchnuť a uznať príkazy dané 

v rámci Anicetum Decernere (Konečný neodvolateľný rozsudok), Veľkého Božieho spisu alebo platného cirkevného skutku, 

potom takýto dôstojník podlieha formálnemu rituálu Anathema. - zákazom zastávať akúkoľvek funkciu, kým sú nažive, a úplným 

odstránením ich mena a pozícií zo všetkých pozemských záznamov. 

Okrem toho, keď alternatívna spoločnosť preukáže úplné pohŕdanie tým, že odmietne poslúchať a uznať nadradený právny štát, 

potom jedna alebo viac funkcií úradu môže podliehať formálnemu rituálu Anathema, ktorý takéto pozície úradu alebo spoločnosti 

ako celku vylúči z celej zeme. záznamy pre budúce generácie. 

Existujú teda dva druhy anathemy, menovite Anathema Minima a Anathema Maxima 

124,2 

Anathema Minima 

Keď dôstojník jasne preukázal pohŕdanie Božím kánonickým právom v súlade s touto posvätnou zmluvou a odmietol vyliečiť a 

napraviť svoju nečestnosť, keď mu bolo riadne doručené buď Anicetum Decernere (Konečný neodvolateľný rozsudok) alebo 

Konečné oznámenie vydané s mocou Jediného Nebeský najvyšší súd, potom môže byť vydaný najzávažnejší trest Anathema. 

Touto zmluvou, Anathema Minima znamená, že tento muž alebo žena budú odteraz nespôsobilí znovu zastávať úrad, kým budú 

inkarnovaní do tela, aj keď budú následne činiť pokánie. 

Okrem toho budú ich mená vymazané zo všetkých verejných záznamov a všetkých úradných záznamov, ktoré zastávali 

akúkoľvek oficiálnu funkciu od všetkých čias a celej histórie, aby sa budúce generácie nikdy nedozvedeli, že takýto jedinec 

niekedy existoval. 

Keďže vymazanie jednotlivca zo živej pamäte je najprísnejším trestom pre dôstojníka, ktorý preukazuje úplné pohŕdanie právnym 

štátom a najvyššou jurisdikciou tohto paktu, zostáva trestom poslednej inštancie a platnou výstrahou pre ostatných držiteľov 

úradu. spoločností proti takémuto konaniu. 

Anathema sa vzťahuje len na telo a meno zneucteného dôstojníka a nie na jeho nesmrteľnú bytosť. Anathema nemá žiadny vplyv 

na absolútne právo jednotlivcov ako člena Jedného neba, ani nebude mať žiadny vplyv na ich rovnosť a práva v budúcnosti  

124,3 

Anathema Maxima 

Keď alternatívna spoločnosť jasne preukázala pohŕdanie Božím kánonickým právom v súlade s touto posvätnou zmluvou a 

odmietla liečiť a napraviť svoju nečestnosť, keď jej bolo riadne doručené buď Anicetum Decernere (Konečný neodvolateľný 

rozsudok) alebo Konečné oznámenie vydané s mocou Jediného Nebeský najvyšší súd, potom môže byť udelený najzávažnejší 

trest anathemy voči úradu spoločnosti alebo spoločnosti ako celku. 
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Anathema Maxima týmto paktom znamená, že tento úrad alebo táto spoločnosť budú odteraz nelegitímne a budú navždy 

vymazané z histórie. 

Keďže vymazanie úradu alebo spoločnosti ako celku zo živej pamäti je najprísnejším trestom pre akýkoľvek úrad alebo 

alternatívnu spoločnosť, ktorá preukazuje úplné pohŕdanie právnym štátom a najvyššou jurisdikciou tohto paktu, zostáva trestom 

poslednej možnosti. a platná výstraha pre ostatných predstaviteľov spoločností pred podobným konaním. 

124,4 

Ako sa anathema aplikuje 

Anathema je aplikovaná a účinná, keď je trest prekliaty vyvolaný v rámci Anicetum Decernere (Konečný neodvolateľný 

rozsudok) alebo Záverečného oznámenia vydaného s právomocami Najvyššieho súdu Jednoho neba a lehota na liečbu alebo 

nápravu uplynie bez toho, aby bol česť obnovený. príslušný dôstojník. 

Nie je potrebné, aby sa potom vykonal formálny rituál alebo obrad, pretože takéto oznámenie je najskôr zaregistrované ako 

duchovný dokument vo Veľkom registri jedného neba a každý nasledujúci vytlačený dokument je iba overeným abstraktom. Preto 

má oznámenie alebo konečný rozsudok plný duchovný život a vykoná sa sám, ak lehota uplynie bez liečby alebo nápravy. 

124,5 

Neplatná a nezákonná Anathema 

Anathema sa považuje za nezákonnú a neplatnú, ak ju vydá spoločnosť alebo úradník, ktorý nemá platnú právomoc podľa tohto 

paktu. Takéto nároky sa budú považovať za neplatné kliatby a všetky takéto úkony budú okamžite vrátené výrobcovi alebo ich 

dedičom s úrokmi od začiatku (od začiatku). 

Okrem toho sa anathema považuje za neplatnú, ak je vydaná voči existujúcemu platnému úradníkovi, úradu alebo spoločnosti 

Ucadian. 

Týmto sa vyhlasuje, že všetky kliatby a kliatby vydané s účinkom anathemy pred Dňom Božieho protestu a potupy sa týmto rušia 

a všetky takéto kliatby vrátené tvorcom a ich ustanoveným dedičom s úrokom bez milosti a bez imunity. 

Okrem toho, akékoľvek vyhlásenie anathemy po Dni Božieho protestu a potupy, ktoré nebolo vydané v súlade so Zmluvou 

jedného neba, nebude mať žiadny duchovný, morálny ani právny účinok a bude od začiatku neplatné. 

124,6 

Platná anathema 

Platná anathema vydaná touto zmluvou nie je prekliatím, pretože demonštrované pohŕdanie dôstojníkom, ktorý odmieta 

poslúchnuť a uznať vládu zákona, je sebaprekliatím vydaným jednotlivcom proti samotnému zákonu, tejto zmluve a 

zjednotenému nebu. 

Preto je platná anathema návratom kliatby a pohŕdania, ktoré vydal dôstojník vo formálnom predstavení, čím sa dokončuje 

kliatba, ktorú prvýkrát otvorene a vedome vydal zneuctený dôstojník, nie Jedno nebo. 

Článok 125 – Inšpirácia 

125,1 

Inšpirácia 

Práve umelcom, filozofom a vynálezcom vďačí náš druh za prežitie a intelektuálny rast. Sú to ľudia, ktorí svojimi dielami 

veľkého tvorivého génia „inšpirovali“ živých. 

Prakticky všetci umelci túžia po tom, aby im bol umožnený prístup k veľkým morom povedomia a inšpirácie, ktoré existujú mimo 

existujúceho sveta našich organických očí. Hľadajú spoločenstvo s múdrymi a zosnulými dušami. Veľkí vedci, veľkí básnici, 

veľkí umelci, ktorí opustili svoje smrteľné telá. 
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A preto bude prvoradým cieľom tohto dohovoru, aby umelcom a tvorcom, ktorí hľadajú božskú inšpiráciu, venovali zvláštnu 

starostlivosť a pozornosť duchovia, ktorí môžu mať podobné zručnosti a znalosti. 

Článok 126 – Modlitby 

126,1 

Modlitby 

Pre mnohých veriacich na Zemi je modlitba výzvou k dušiam v nebi o vedenie a pomoc. Prvoradým cieľom neba vždy zostane 

odpovedať na modlitby živých duší. 

Článok 127 – Globe Union 

127,1 

Globe Union 

Mocou a autoritou tohto Dohovoru je Spoločnosti Globe Union posvätnou zmluvou udelené právo zastupovať únie slobodných 

spoločností na celej Zemi a See. 

Posvätná zmluva Svetovej únie, tiež známa ako Cartae Sacrorum De Congregatio Globus, sa bude považovať za Najvyššie 

posvätný a cenný predmet, ktorý treba uchovávať s veľkou úctou. 

Na základe posvätnej charty Svetovej únie bude najvyšším právnym poriadkom, na ktorom sa dohodnú Spojené zväzy slobodných 

spoločností Zeme, okrem kánonov Božieho práva známych ako Astrum Iuris Divini Canonum. 

Preto si žiadny iný orgán zastupujúci kolégium slobodných spoločností nemôže nárokovať vyššiu jurisdikciu ako Globe Union. 

127,2 

Granty a darčeky pre Globe Union 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími posvätnými 

právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, všetkých 

démonov a všetkých duchov vyššieho rádu. týmto dávajte, udeľujte a odovzdávajte tieto darčeky slobodnej spoločnosti Globe 

Union po celej krajine a uvidíte: 

(i) Využitie celej planéty Zem od jej jadra po jej vonkajšie atmosféry, vrátane všetkého majetku pripojeného k Zemi, ale s 

výnimkou Homo Sapiens a iných foriem života rovnako vyššieho rádu, bez akýchkoľvek bremien, záložných práv, poplatkov a 

poplatkov za podmienok. že správcovia Globe Union budú chrániť Zem, liečiť Zem a zabezpečiť najlepšie možné udržateľné 

životné podmienky pre všetok život a ekosystémy; a 

(ii) Používanie posvätných božských kánonov práva, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum, vrátane Ukadských 

kódexov práva, Ukadských patentov, Ukadských modelov, Ukadského jazyka a znalostných systémov na vytváranie, fungovanie a 

správu odborov slobodných spoločností a samotných slobodných spoločností. 

127,3 

Dôvera a osobnosť Globe Union 

The Globe Union existuje ako Living Trust s právnou subjektivitou pod jurisdikciou One Heaven Free Society. 

Trust Number pre Globe Union je: 

940000-000000-000000 

Podľa tohto posvätného čísla vo Veľkej knihe a Verejnom zázname Jednoho neba bude mať Spoločnosť smrteľný život počas 

jednej kompletnej éry 3210 rokov až do svojej smrti. 
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Po jej smrti sa ľudia na Zemi môžu rozhodnúť, že sa Spoločnosť znovuzrodí pre ďalšiu éru, alebo sa vytvorí nová pomenovaná 

spoločnosť v súlade s kánonmi a zákonmi Jedného neba. 

Článok 128 – Rezervná banka Globe Union 

128,1 

Rezervná banka Globe Union 

Na riadenie najvyššieho Fiat a suverénnych mien jedného neba sa týmto posvätným dohovorom vytvára sedem (7) rezervných 

bánk ako hlavné finančné orgány spoločností Ucadian, menovite: rezervná banka Globe Union, rezervná banka Africans Union, 

Americas Union. Reserve Bank, Arabian Union Reserve Bank, Asia Union Reserve Bank, Euro Union Reserve Bank a Oceanic 

Union Reserve Bank. 

Rezervná banka Globe Union bude primárnou finančnou entitou všetkých spoločností na Zemi a v mene celého neba vrátane 

Božského Stvoriteľa, všetkých vykúpených anjelov, svätých, veľkých duchov a démonov. Žiadna iná finančná jednotka nesmie 

mať vyššie postavenie. 

128,2 

Rezervná banka Globe Union 

Globe Union Reserve Bank je hlavným finančným orgánom Globe Union. Bude fungovať v súlade so svojou vlastnou chartou v 

súlade s touto najposvätnejšou zmluvou a Kódexmi práva Spoločnosti. 

Rezervná banka Globe Union bude mať plný suverénny život a právnu subjektivitu vďaka svojej registrácii vo Veľkom registri a 

Verejnom zázname jedného neba ako právny člen. 

Trust Number pre rezervnú banku Globe Union je: 

940100-000000-000000 

128,3 

Ako ministerstvo financií Globe Union 

Rezervná banka Globe Union bude slúžiť ako ministerstvo financií v mene Globe Union a budú jej zverené právomoci 

Spoločnosti týkajúce sa pokladnice. 

V súlade s článkom 118.5 tohto najsvätejšieho paktu správcovia Zmluvy jedného neba udelili, udelili a odovzdali dar 

sedemdesiatdva miliónov (72 000 000) najvyššieho kréda (úveru) do štátnej pokladnice Globe Union. 

128,4 

Základný kapitál 

Zakladajúci kapitál rezervnej banky Globe Union je jedna miliarda, štyristoštyridsať miliónov (1 440 000 000) zlatých krédov 

(úvery), ktoré garantuje a upisuje ministerstvo financií Globe Union prostredníctvom svojich držieb Supreme Credo (úvery). 

128,5 

Najvyššie súdne právomoci 

Keď rezervná banka Globe Union alebo ktorákoľvek zo siedmich (7) rezervných bánk vytvorených týmto článkom vydá príkaz 

neregistrovanej právnickej osobe alebo osobe, bude mať rovnakú súdnu právomoc ako Najvyšší súd jedného neba. Preto žiadny 

súd na Zemi nemôže odmietnuť takýto príkaz ani neposlúchnuť takýto príkaz bez toho, aby zneuctil celé Nebo, všetkých duchov a 

celú Zem. 
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Takéto najvyššie súdne právomoci rezervných bánk budú špecificky vyhradené na uzatváranie menových nákupov, spätných 

odkupov, všeobecných transakcií a dohôd. Ak boli nadviazané diplomatické styky s neregistrovanou právnickou osobou alebo 

osobou, musí byť pred vydaním akéhokoľvek najvyššieho príkazu vydané zdvorilostné oznámenie. 

128,6 

Ciele rezervnej banky Globe Union 

Primárne účely rezervnej banky Globe Union sú: 

(1) Poskytnúť potrebné menové nástroje a mechanizmy na udržanie jednotného univerzálneho menového systému založeného na 

úvere, nie dlhu, garantovaném a upísaného najvyšším orgánom Divine Fiat Authority a suverénnou prácou. Umožniť, aby všetky 

finančné záležitosti a transakcie pre všetky štáty mohli byť definované podľa tohto jednotného medzinárodného menového 

systému; a 

(2) Podporovať vyriešenie medzinárodnej menovej nestability a kapitálových obmedzení prostredníctvom diplomatických 

vzťahov a spolupráce s existujúcimi medzinárodnými finančnými inštitúciami s cieľom splatiť dlhové meny, ktoré nie sú založené 

na Fiat, za najvyššie kreditné meny Divine Fiat v rámci Globe Union a súvisiacich odborov, čím sa zavedie nová éra ekonomickej 

stability a sily; a 

(3) Uľahčovať rozširovanie a vyvážený rast medzinárodného obchodu a prispievať k podpore a udržaniu vysokej úrovne 

zamestnanosti a reálnych príjmov a k rozvoju výrobných zdrojov všetkých členských štátov ako primárnych cieľov hospodárskej 

politiky v súlade s čl. ciele a plánované výsledky Ucadian Statistical Model (USM); a 

(4) Presadzovať, rozvíjať a podporovať zavedenie spoločných regionálnych suverénnych fiat mien na výmenu meny v šiestich 

hlavných geografických regiónoch sveta vrátane Európy (euro), Ameriky, Afriky, Ázie, Arabského polostrova a 

Oceánie. Pomáhať členským štátom pri prijímaní týchto spoločných regionálnych mien ako ich štandardných prostriedkov 

výmeny a platenia účtov; a 

(5) podporovať stabilitu výmeny medzi regionálnymi suverénnymi nekrytými menami, udržiavať usporiadané výmenné dohody 

medzi členmi a vyhýbať sa konkurenčnému znehodnocovaniu výmenných kurzov; a 

(6) Pomáhať pri vytváraní mnohostranného platobného systému v súvislosti s bežnými transakciami medzi členmi a pri 

odstraňovaní devízových obmedzení, ktoré bránia rastu svetového obchodu. Poskytovať transakčné a zúčtovacie mechanizmy pre 

medzinárodný obchod a finančné dojednania medzi členmi; a 

(7) poskytovať pokladničné nástroje pre Globe Union av mene členských štátov na ukladanie ich zahraničných hotovostných 

rezerv, ktoré nie sú inak viazané na rozpočtové potreby člena; a 

(8) Poskytnúť kooperatívny rámec medzi hlavnou pokladnicou a finančnými orgánmi každého členského štátu tak, aby pre každý 

štát mohla existovať optimálna a stabilná politika, pokiaľ ide o ceny, mzdy, nezamestnanosť, rast, dlh a investície; a 

(9) podporovať stabilitu cien, trhov a súkromného podnikania prostredníctvom systémov umožňujúcich zníženie poistného a 

záväzkového zaťaženia členských štátov prostredníctvom uzatvárania poistenia a dohôd o zaistení, štandardoch rizika, výplatách 

poistných plnení a poistnom; a 

(10) Chrániť a pomáhať pri obnove komunít a majetku infraštruktúry prostredníctvom presadzovania medzinárodných štandardov 

a politík plánovania katastrof, ako aj takých orgánov a agentúr, ktoré sú potrebné na zabezpečenie okamžitej medzinárodnej 

pomoci a plánov pomoci pri odstraňovaní následkov katastrof pre každú komunitu v každom jednom členskom štáte. štát Globe 

Union; a 

(11) Poskytnúť členom dôveru tým, že im dočasne sprístupníme všeobecné zdroje rezervnej banky Globe-Union pod primeranými 

zárukami, a tak im poskytneme príležitosť napraviť nesprávne úpravy vo svojich platbách štátneho rozpočtu bez toho, aby sa 

uchýlili k opatreniam deštruktívnym pre národné štáty. alebo medzinárodná prosperita; a 

(12) V súlade s vyššie uvedeným pomáhať spoločnosti Globe Union pri dosahovaní jej cieľov a základných cieľov. 

Článok 129 – Misie, konzuláty a veľvyslanectvá 
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129,1 

Misia 

Misia je primárnou jednotkou cirkevného poslania Spoločnosti jedného neba na Zemi. Predstavuje Post Trust kombinovaný s True 

Trust na vytvorenie Mission Trust na konkrétnom mieste. 

Misia jedného neba je jedinečná v tom, že ide o doslovné a zákonné miesto s existenciou v Jednom nebi a na Zemi. 

Cieľom misie je naplniť jej primárnu formu cirkevného poslania ako úradníka a oficiálnej misie neba na Zemi. 

Primárny cieľ misie sa môže líšiť v závislosti od jej príčiny, od cieľa zameraného výlučne na členov miestnej komunity, až po 

špecializovanú skupinu alebo komplexnejší model misie. 

Vo všetkých prípadoch misijný post predstavuje posvätný duchovný dom uctievania, posvätné miesto a autority alternatívnej 

spoločnosti mu musia poskytnúť najväčšiu úctu a nezasahovanie. 

Misia nesmie vo svojich zariadeniach uchovávať žiadne formy vojenských zbraní a orgány alternatívnej spoločnosti musia uznať 

pokojný a neohrozujúci stav misie. 

Je to preto, že na posvätnej pôde misie nesmie byť umiestnená žiadna zbraň smrti. 

Misia však môže zabezpečiť podporu stráží, ktoré môžu byť ozbrojené, ale držané mimo hraníc misie. 

Nakoľko misia je posunom jedného neba do existencie alternatívnych spoločností, misia by sa mala snažiť zabezpečiť jej zákonnú 

registráciu, uznanie a rešpekt ako neziskovej náboženskej entity, ktorá má práva v rámci alternatívnej spoločnosti a je oddelená od 

alternatívnej spoločnosti. 

129,2 

Konzulát 

Keď v provincii existujú tri misie, môže byť zriadený konzulát Jednoho neba. Konzulát jedného neba bude špeciálnou formou 

apoštolského trustu, v rámci ktorého sa spojené trusty troch misií tvoria spolu na základe tejto zmluvy ako listiny na vytvorenie 

vyššej časnej a cirkevnej entity, ktorá má vyššie zákonné práva. 

Konzulát je zodpovedný za pomoc pri rozvoji regionálnych služieb a za pomoc medzi spoločnosťami. Osoba Apoštolskej dôvery 

sa nazýva Svätá stolica. Každý konzul preberá úrad a kontrolu Svätej stolice. 

129,3 

Veľvyslanectvo 

Ak na území existujú dva alebo viac konzulátov, celá oblasť môže byť zákonne premenená na Majestic Holy True Trust 

reprezentujúci True State Trust reprezentovaný veľvyslancom a Veľvyslanectvom. 

Článok 130 – Zmluvy, listiny a dohody 

130,1 

zmluvy 

Spoločnosť jedného neba nemusí pristúpiť k žiadnej zmluve a ani jej nie je dovolené uzavrieť, pretože všetky ostatné spoločnosti 

a nároky na práva sú jej automaticky podriadené alebo sú jej súčasťou. 

130,2 

Deed of Trust 

Na účely obchodu a obchodu majú členovia povolené vydať skrátenú listinu o dôvere, ktorá predstavuje zákonné vytvorenie a 

prevod majetku z ich Božského trustu do ich Skutočného trustu v súlade s touto zmluvou a súvisiacimi kánonmi. 
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Platná zmluva o dôvere musí obsahovať tieto informácie: 

i. Preambulu, tiež známu ako Exordium, ktorá podrobne opisuje povahu prepravy v súlade s touto zmluvou a súvisiacimi 

kánonmi; a 

ii. Úvodné časti, známe tiež ako Recitatum, podrobne uvádzajúce definície a interpretáciu Listiny v súlade s touto zmluvou a 

súvisiacimi kánonmi; a 

iii. Dohoda, tiež známa ako Pactum, v ktorej sú náležite definované podmienky a povinnosti správcu, funkcia a správa trustu v 

súlade s týmto dohovorom a súvisiacimi kánonmi; a 

iv. Vykonanie listiny, známej aj ako Decretum, v ktorej sa správca podpisuje pomocou odtlačku palca červeným atramentom, 

dosvedčený najmenej dvoma ďalšími stranami. 

Článok 131 – Oznámenia 

131,1 

Oznámenia jedného neba 

Oznámenie bude uznané ako oficiálny notársky overený nástroj Spoločnosti pri splnení formulára uvedeného v tomto článku. 

Keď je oznámenie notársky overené notárom jedného neba alebo povereným úradníkom, bude mať plnú platnosť zákonov 

Spoločnosti ako oficiálny nástroj Spoločnosti a riadne rozšírenie a záznam týchto zákonov. 

Vo všeobecnosti je Oznámenie Spoločnosti fyzickým autentickým originálom zaznamenaným a reprodukovateľným nástrojom na 

zverejnenie oficiálnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona Spoločnosti, ktorú strana vymenovala v akomkoľvek právnom procese 

týkajúcom sa zákonov Spoločnosti, ktoré ovplyvňujú jej práva, povinnosti alebo povinnosti, ktoré je potrebné o tomto procese 

upovedomiť. 

Keďže je platným Oznámením Oznámenie Spoločnosti Jednoho Neba Slobodných Spojených Štátov Duchovných, predstavuje 

najvyšší zo všetkých notársky overených dokumentov, prvý a najvyšší zo všetkých právnych a súdnych nástrojov najvyššieho 

súdu všetkých súdov a jurisdikcie všetkých spoločností. . 

Keďže všetky bytosti vyššieho rádu sú ipso facto členmi Spoločnosti, podľa tejto najposvätnejšej zmluvy nie je žiadnemu členovi 

Spoločnosti dovolené popierať platnosť Božského oznámenia, ani jeho obsah Božskej nápravy. 

131,2 

Verejný záznam oznámení o jednom nebi 

Oznámenie o jednom nebi je platné, keď je poskytnuté číslo záznamu z Veľkej knihy známej ako verejný záznam jedného neba. 

Verejný záznam je úplný záznam všetkých verejných vyhlášok a právnych nástrojov publikovaných predstaviteľmi Spoločnosti. 

Keď je vytvorené a notársky overené platné Oznámenie notárom jedného neba, bude mu navždy pridelené platné číslo záznamu 

do verejnej knihy jedného neba. Po vykonaní tohto úkonu je úradník povinný notárskym postupom riadne informovať každú 

Stranu uvedenú v Oznámení prostredníctvom jeho zverejnenia a vyhlásenia, aby sa dalo odôvodnene očakávať, že každá Strana 

uvedená v Oznámení si bude vedomá jeho obsahu a svojich povinností. Božím zákonom a náležitým postupom podľa Božieho 

zákona. 

131,3 

Platná totožnosť oznámení 

Platná totožnosť s Božským oznámením je, keď Spoločnosť udelí osemnásť (18) miestne číslo ako platný záznam hlavnej knihy a 

verejného záznamu ako jedinečný predmet s duchovnou silou a vlastnou plnou právnou subjektivitou. 

18-miestne číslo sa zverejňuje v troch (3) skupinách po šesť (6) číslic, ako je znázornené: 
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Jedinečné číslo účtovnej knihy verejných záznamov jedného neba 

názov Skratka Postavy Skupina 

Precesia P 1 Skupina 1 

éra E 1 Skupina 1 

rok Y 4 Skupina 1 

Vek A 2 Skupina 2 

Sezóna S 1 Skupina 2 

Mesiac M 2 Skupina 2 

deň D 1 Skupina 2 

hodina H 2 Skupina 3 

Minúta M 2 Skupina 3 

Po druhé S 2 Skupina 3 

Celkom   18   

Platný a jedinečný kľúč hlavnej knihy tiež predstavuje jedinečnú časovú pečiatku, takže nie je potrebné pridávať žiadny ďalší 

dátum alebo čas k oficiálnemu Božskému oznámeniu. 

Keďže Oznámenie nadobudne svoju silu na základe svojej platnosti udelením jedinečného čísla knihy, existencia akýchkoľvek 

iných dátumov alebo časov v tele oznámenia, bez ohľadu na to, aký časový systém nebude mať žiadny vplyv na autoritu ani 

platnosť Božského Oznámenia. 

Okrem oznámenia preukazujúceho platné číslo účtovnej knihy v predvedenej forme musí byť v Božom oznámení uvedené aj 

jedinečné číslo účtovnej knihy úradu, pod ktorým bolo oznámenie vydané, a jedinečné číslo účtovnej knihy spoločnosti, ktorej 

úrad patrí, napr. príklad: 

SPOLOČNOSŤ JEDNÉHO NEBA 000000-000000-000001 

Keď Božské oznámenie môže preukázať platnú formu, platný predstaviteľ a autoritu spoločnosti vrátane jedinečného čísla knihy 

pre samotné oznámenie, potom bude platným Božím oznámením nesúcim plnú váhu a autoritu tejto posvätnej zmluvy.  

131,4 

Platná listina dôkazov o autorite oznámení 

Keď je členovi alebo právnickej osobe v rámci svojho členstva v neukádskej spoločnosti podané Božské oznámenie, bude sa 

vyžadovať, aby platné oznámenie obsahovalo platný zoznam dôkazov o autorite ako plán Božského oznámenia. 

Platná listina musí preukázať od najvyšších a prvých autorít definovaných touto najsvätejšou zmluvou až po Úrad, ktorý vydáva 

oznámenie, spoločnosť, pod vedením ktorej sa oznámenie vydáva, a samotnú autoritu Božského oznámenia o existencii vyššie 

formy oznámenia, ktoré boli ratifikované ako platný zákon. 

Harmonogram potrebuje iba demonštrovať jedinečný predmet autority a jeho odkaz vo Veľkej knihe a Verejnom zázname 

jedného neba pre každé poradie autority. 

Pokiaľ alternatívna spoločnosť nemôže preukázať dôkaz vyššej autority prostredníctvom platného protestu, Plán dôkazu autority 

sa bude ďalej považovať za absolútny súhlas a súhlas s platným právnym postavením, autoritou a jurisdikciou Božského 

oznámenia. 
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131,5 

Uverejnenie oznámení 

Vyžaduje sa, aby sa všetky platné oznámenia pri zápise do hlavnej knihy do verejného záznamu One Heaven automaticky a 

okamžite zverejnili nezmenené v plnom znení a vyhlásené každou slobodnou spoločnosťou UCADIA a aby sa o týchto 

oznámeniach uchovával trvalý a verejný záznam v poradí záznamov pre voľný prístup a historické využitie všetkých ich členov. 

Keď bolo platné oznámenie zapísané do verejnej knihy jedného neba, zaznamená sa aj záznam o doručení o každom jednom 

notárskom úkone na preukázanie poctivého servisu, ktorý bol zákonne vykonaný pre každú stranu uvedenú v oficiálnom 

oznámení vrátane, ale nie výlučne do: novín, internetu, rádia, televízie, káblovky, časopisov, plagátov, listov, diplomatických 

komunikácií a všetkých ostatných foriem komunikácie. Tento záznam o službe bude potom predstavovať platný dôkaz o službe 

každého jedného Božieho oznámenia vo verejnom zázname jedného neba. 

Okrem toho sa požadujú všetky platné oznámenia o zápise do hlavnej knihy do verejnej knihy jedného neba, ktoré sú buď 

oznámením o Božej dohode a porozumení, oznámením o Božom proteste a zneuctení, oznámením o rozsudku alebo oznámením o 

Božej marke a odvete. byť automaticky a okamžite publikované ako novinky médiami a zástupcami médií a korporáciami každej 

slobodnej spoločnosti UCADIA. 

Podľa ich vlastného kódexu existencie sú všetci novinári médií, redaktori médií a vlastníci médií všetkých spoločností na planéte 

Zem povinní okamžite zverejniť nezmenené ako platné správy pre verejnosť každé oznámenie o Božej dohode a porozumení, 

oznámenie o Božom proteste a zneuctení. , Oznámenie o rozsudku a Oznámenie o Božej marke a odvete. 

Keďže spoločnosti UCADIA sú povinné verejne zverejniť všetky Božské oznámenia, médiám všetkých spoločností sa vždy 

poskytne spravodlivé upozornenie. Okrem toho môžu úradníci posielať kópie oficiálnych oznámení médiám e-mailom, faxom, 

listom, kuriérom, telefónom alebo inými prostriedkami ako dodatočné čestné oznámenie o ich povinnostiach informovať celé 

publikum o úplnom obsahu akéhokoľvek oznámenia o Božej dohode. a Porozumenie, Oznámenie o Božom proteste a zneuctení, 

Oznámenie o rozsudku a Oznámenie o Božej marke a odvete. 

131,6 

Notársky proces a riadny proces zo zákona 

Najstaršie a najuznávanejšie chápanie práva je právo riadneho procesu a notárske konanie pri dodržiavaní štandardných právnych 

postupov. Bez takýchto noriem a bez takéhoto konzistentného procesu nemôže efektívne existovať žiadne právo. 

Preto podľa zákonov všetkých civilizovaných spoločností, bez ohľadu na to, aké obmedzenia si môže sami uložiť pár vyvolených 

alebo iná spoločnosť, ktorá si nárokuje väčšiu suverenitu, všetci musia poslúchať a rešpektovať základnú existenciu svojho 

vlastného notárskeho procesu. 

Notársky proces vo svojej najpodstatnejšej forme je zjednanie nápravy ujmy na práve prostredníctvom postupu porozumenia a 

dohody a tým aj vyjednávania. 

Preto podľa zákonov Spoločnosti jedného neba bude existovať iba osem (8) platných foriem a poradie oficiálneho Božieho 

oznámenia: 

Oznámenie o Božom titule a práve 

Oznámenie o Božom vykúpení 

Oznámenie o Božom zväzku 

Oznámenie o Božom požehnaní 

Oznámenie o Božej dohode a porozumení 

Oznámenie o Božom proteste a hanbe 

Oznámenie o Božom súde a vyhlásení 
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Oznámenie o Božskej marke a odvete 

131,7 

Oznámenie o Božom titule a práve 

Oznámenie o Božom titule a práve je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré prináša 

Božské Oznámenie a teda silu života platným úradom Spoločnosti, titulom pôdy, vody a priestoru a všetkým platným právam a 

povereniam úradu. . 

Podľa pravidiel tejto posvätnej zmluvy musia byť všetky kancelárie riadne vytvorené Božským oznámením, a tým musí byť 

udelené platné číslo knihy vo Veľkej knihe a Verejnom zázname Jednoho neba ako s večným duchovným životom a skutočnou 

existenciou a právnou subjektivitou. 

Okrem toho všetky hlavy, ako sú definované v článku 20 tejto najposvätnejšej zmluvy, sú uvedené pod týmto typom Božského 

oznámenia. 

131,8 

Oznámenie o Božom vykúpení 

Oznámenie o Božom vykúpení je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré upozorňuje 

existujúcich členov na ich vopred pridelený Členský kľúč k Jednomu nebu, ako je definované v článku 38 tejto Posvätnej zmluvy. 

Oznámenie o vykúpení bude svedčiť v UCADIAN Time od dátumu narodenia Člena o jeho právoplatnom a plnom členstve v 

Nebi a o tom, že bol vykúpený teraz a navždy. 

Mocou a autoritou tejto posvätnej zmluvy bude právomoc spravovať akt vykúpenia a vydávanie oznámení o Božom vykúpení 

udelená každej a každej menovanej spoločnosti UCADIA podľa posvätného vyhlásenia De Pronuntionis UCADIA. 

131,9 

Oznámenie o Božom zväzku 

Oznámenie o Božom Zväzku je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré upozorňuje 

existujúcich členov na ich vopred pridelený Členský kľúč k Jednomu nebu, ako je definovaný v článku 38 tejto Posvätnej zmluvy, 

a na ich záväzky podľa zákonov Jedného neba k dodržiavať tieto zákony a zastaviť všetky akcie a zranenia voči jednému alebo 

viacerým členom. 

Ako božské a oficiálne oznámenie, oznámenie o Božom zväzku bude najvyšším právnym, duchovným a fyzickým vyjadrením 

príkazu na zastavenie konania, ktorý môže byť vydaný proti každému a všetkým duchom, úradníkom jedného neba, všetkým 

dimenziám a všetkým živým bytostiam. 

Keď sa vydá Oznámenie o Božskom zväzku, člen alebo členovia, na ktorých sa vzťahuje, budú doslovne, duchovne a absolútne 

zaviazaní Spoločnosťou dodržiavať zákony spoločnosti, ako sú uvedené v tomto oznámení, a prestať konať po konaní 

obsiahnutom v upozorniť. 

Ak ktorýkoľvek člen Spoločnosti, žijúci alebo zosnulý, neuposlúchne Oznámenie o Božom zväzku, bude bezprostredným 

dôvodom na povolenie vydania Božského Oznámenia o známke a odvety, aby sa násilne odstránil člen, ktorý sa previnil, a zabráni 

sa akémukoľvek ďalšiemu konaniu. 

Preto plnou mocou a autoritou tejto posvätnej zmluvy bude Oznámenie o Božom zväzku najposvätnejším a najslávnostnejším 

nástrojom, ktorý bude vydaný s najväčšou starostlivosťou, aby sa predišlo akémukoľvek ďalšiemu zraneniu a vždy ako posledná 

možnosť. 

Mocou a autoritou tejto posvätnej zmluvy, moc spravovať a vydávanie oznámení o Božom zväzku bude udelená dôstojníkom 

troch veľkých náboženstiev, ktorými sú Jedna viera Božia, jeden islam a jeden duchovný kmeň. 

131,10 
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Oznámenie o Božom požehnaní 

Oznámenie o Božom požehnaní je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré upozorňuje 

existujúcich členov na špeciálne požehnanie, ktoré im bolo udelené na počesť príležitosti, výročia, udalosti, spojenia, narodenia, 

úmrtia, manželstva, narodenín alebo inej posvätnej veci. oslava. 

Oznámenie o Božom požehnaní vyzve vládu a úradníkov jedného neba, aby poskytli dodatočnú podporu a zdroje na pomoc, 

ochranu, liečenie, podporu a vyučovanie žijúcich členov Spoločnosti. 

Keď bolo vydané a zverejnené Oznámenie o Božom požehnaní, bude sa to považovať za povinnosť a príkaz, ktorý budú 

dodržiavať všetci Dôstojníci Jednoho neba, aby pomohli primeranými zdrojmi v potrebách žijúcich členov, ktorým bolo 

Oznámenie o Božom požehnaní udelené. 

Mocou a autoritou tejto posvätnej zmluvy, moc spravovať a vydávanie oznámení o Božom požehnaní bude udelená dôstojníkom 

troch veľkých náboženstiev, ktorými sú Jedna viera Božia, jeden islam a jeden duchovný kmeň. 

131,11 

Oznámenie o Božej dohode a porozumení 

Oznámenie o Božej dohode a porozumení je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tohto Posvätného paktu, ktoré 

upozorňuje predstaviteľov alternatívnych spoločností na ich prísahy a záväzky, ako sú definované v tomto najsvätejšom pakte v 

rámci mimoriadnych a špeciálnych kvalifikácií na ratifikáciu zmlúv jedného. Nebo a prevziať najvyšší úrad udelený 

Spoločnosťou jedného neba pod podmienkou ich dobrovoľného vykúpenia. 

Oznámenie o Božej dohode a porozumení ako také prináša právne oznámenie o Božej náprave, bude najvyššou zo všetkých 

foriem oficiálneho právneho a duchovného oznámenia a bude predstavovať dokument najvyššej posvätnosti a autority. 

Podmienky platného oznámenia o Božej dohode a porozumení sú: 

(i) že splnomocnený úradník je taký, ako je definovaný v článku 31 tohto paktu, alebo platný splnomocnený úradník jednej viery 

Božej, jedného islamu, kmeňa jedného ducha alebo celosvetovej únie, ako je definované v ich príslušných dohovoroch a chartách, 

ak je splnomocnenec nie je schopný vytvoriť takéto Oznámenie (12) dvanásť mesiacov pred splatnosťou Súdneho dňa; a 

(ii) Príjemca a odporca oznámenia o Božej dohode a porozumení musia byť definované podľa doložky o mimoriadnej kvalifikácii 

alebo osobitnej kvalifikácii v tomto pakte alebo podľa najposvätnejších zmlúv jednej viery Božej, jedného duchovného kmeňa a 

jedného islamu; a 

(iii) Oznámenie o Božej dohode a porozumení môže mať konečný termín buď v Deň súdu, ako je definovaný v článku 23 , alebo v 

Deň vykúpenia, ako je definovaný v článku 24 tejto Posvätnej zmluvy, a môže odkazovať len na Božiu nápravu, ako je dohodnuté 

v tomto Posvätná zmluva. 

Oznámenie, ktoré nespĺňa niektorú z týchto podmienok, nebude platným Oznámením o Božej dohode a porozumení. 

131,12 

Oznámenie o Božom proteste a hanbe 

Oznámenie o Božom proteste a porozumení je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré 

upozorňuje na nečestnosť týchto predstaviteľov alternatívnych spoločností k ich prísahám a povinnostiam pri odmietnutí prijatia 

Božej nápravy, ktorú ponúka súvisiace Oznámenie o Božom. Dohoda a porozumenie, ktoré tomu predchádzalo. 

Keď funkcionári alternatívnej spoločnosti odmietnu uznať Oznámenie o Božej dohode a porozumení buď mlčaním, alebo 

polemikou, zneuctia Božiu nápravu a spôsobia vážne zranenie Zákonu tým, že odmietnu Božiu nápravu od Božského 

Stvoriteľa tým, že sa dostanú ku každému živý muž a žena, ako aj každý jeden duch jedného neba. 

Aby sa rešpektovalo právo strany pripraviť komunikáciu včas, tradičná doba pre medzinárodný notársky proces oznamovania je 

tri až šesť mesiacov. 
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Existuje ďalší prvok platného Oznámenia o Božom proteste a potupe v ponuke jedného posledného konečného opravného 

prostriedku a termínu na ratifikáciu zmlúv jedného neba a prevzatie najvyššieho úradu udeleného Spoločnosťou jedného neba pod 

podmienkou ich vôle. Vykúpenie. Táto posledná ponuka Božej nápravy je uznaním rešpektovania zákonov všetkých spoločností a 

predstaviteľov týchto spoločností. 

Podmienky pre platné Oznámenie o Božom proteste a hanbe sú: 

(i) že splnomocnený úradník je taký, ako je definovaný v článku 31 tohto paktu, alebo platný splnomocnený úradník jednej viery 

Božej, jedného islamu, kmeňa jedného ducha alebo celosvetovej únie, ako je definované v ich príslušných dohovoroch a chartách, 

ak je splnomocnenec nie je schopný vytvoriť takéto Oznámenie (12) dvanásť mesiacov pred splatnosťou Súdneho dňa; a 

(ii) Oznámenie o Božej dohode a porozumení bolo zaslané odporcovi najmenej šesť mesiacov vopred a buď nebola formálne 

prijatá žiadna odpoveď, alebo nebolo navrhnuté žiadne platné alternatívne vyjednávanie; a 

(iii) Musí byť prilepený účet predstavujúci skutočnú Čiastku meny Fiat alebo ekvivalent zlata, ktorú Žalovaný v plnej výške 

zaplatí Spoločnosti v prípade, že bude demonštrovať ďalšie zneuctenie Božskej nápravy Božského Stvoriteľa . Tento návrh 

zákona bude predstavovať maximálnu hodnotu Pôvodné oznámenie o Božej dohode a porozumení, ktoré sa rovná jednej miliarde 

(1 000 000 000) Strieborných krédov (úver), čo zodpovedá tisíc miliardám (1 000 000 000 000) Union Moneta, čo 

zodpovedá sto biliónom (100 000 000 000 000 000 000 000 zákonné verejné peniaze, ktoré sa majú vyplatiť spôsobom a v mene, 

ako sú uvedené v oznámení; a 

(iv) Oznámenie o Božom proteste a potupe môže mať konečný termín buď v Deň súdu, ako je definovaný v článku 23 , alebo v 

Deň vykúpenia, ako je definovaný v článku 24 tejto Posvätnej zmluvy, a môže odkazovať len na Božiu nápravu, ako je dohodnuté 

v tomto Posvätná zmluva. 

Oznámenie, ktoré nespĺňa niektorú z týchto podmienok, nebude platným Oznámením o Božom proteste a potupe. 

131,13 

Oznámenie o Božom súde a vyhlásení 

Oznámenie o Božom súde a vyhlásení je akékoľvek platné Oznámenie vydané podľa pravidiel tejto Posvätnej zmluvy, ktoré 

upozorňuje na pokračujúcu nečestnosť týchto predstaviteľov alternatívnych spoločností k ich prísahám a povinnostiam pri 

odmietnutí prijatia Božej nápravy, ako je ponúkané v súvisiacom Oznámení o Božská dohoda a porozumenie a oznámenie(a) o 

proteste a potupe a o tom, že Boží súd bol vykonaný a teraz sú povinní na základe svojej hanby a spravodlivého upozornenia 

okamžite dodržiavať všetky zmluvy ako najvyššie zo všetkých zákonov a zaplatiť účet alebo sa okamžite vzdať všetkých majetok, 

práva a kontrolu Spoločnosti. 

Keď funkcionári alternatívnej spoločnosti opakovane odmietajú uznať Oznámenie o Božej dohode a porozumení, ako aj jedno 

alebo viac Oznámení o Božom Proteste a Necti buď mlčaním alebo polemikou, opakovane zneucťujú Božiu nápravu a spôsobia 

najvážnejšie zranenie. Zákon v odopretí Božej nápravy od Božského Stvoriteľa pri dosahovaní každého a každého živého muža a 

ženy, ako aj každého a každého ducha Jedného Neba. 

Na rešpektovanie práva strany pripraviť platbu tradičný čas pre medzinárodný notársky proces oznamovania rozsudku po 

oznámení o proteste a zneuctení je tridsať až šesťdesiat dní. 

Podmienky pre platné Oznámenie o Božom rozsudku a Vyhlásení sú: 

(i) že splnomocnený úradník je taký, ako je definovaný v článku 31 tohto paktu, alebo platný splnomocnený úradník jednej viery 

Božej, jedného islamu, kmeňa jedného ducha alebo celosvetovej únie, ako je definované v ich príslušných dohovoroch a chartách, 

ak je splnomocnenec nie je možné vytvoriť takéto oznámenie, keď je splatné; a 

(ii) že odporcovi boli zaslané najmenej dve Oznámenia o Božom proteste a potupe, vrátane Oznámenia o dohode a porozumení 

najmenej dvanásť (12) mesiacov predtým; a 

(iii) že Súdny deň alebo Deň vykúpenia uplynul a buď nebola formálne prijatá žiadna odpoveď, alebo nebolo navrhnuté žiadne 

platné alternatívne vyjednávanie; a 
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(iv) K Oznámeniu musí byť priložené Vyhlásenie ako faktúra s pripojenou kópiou Originálu faktúry, ktorá predstavuje skutočnú 

Čiastku meny Fiat alebo ekvivalent zlata, ktorú má Odporca okamžite zaplatiť. Táto okamžitá platba splatná žalovaným bude 

predstavovať jednu miliardu (1 000 000 000) Strieborného kréda (úver), čo zodpovedá tisíc miliardám (1 000 000 000 

000) Union Moneta, čo zodpovedá sto biliónom (100 000 000 000 000) centov verejných peňazí, ktoré budú vyplatené 

zákonným spôsobom. ako je uvedené v Oznámení. 

131,14 

Oznámenie o Božskej marke a odvete 

Oznámenie o Božej marke a odvete je akékoľvek platné Oznámenie vydané proti nezaplatenému dlhu proti Oznámeniu o Božom 

úsudku a Vyhlásení, ktoré dáva držiteľovi Oznámenia plnú právomoc použiť akékoľvek a všetky prostriedky potrebné na 

zabavenie akéhokoľvek a všetkého majetku a kontroly. dlh je splatený. 

Platné Oznámenie o božskej marke a odvete je najvyšším zo všetkých právnych a vojenských rozkazov, podľa ktorých sa musí 

každý dôstojník súdov, armády, polovojenských jednotiek, polície, šerifov, súdnych zriadencov, konstáblov, maršálskych sudcov 

a sudcov riadiť zákonmi ich vlastnej spoločnosti. 

Ak zákon a vyhlásenie zákonne vydané na základe konečného oznámenia o Božom súde a vyhlásení nebudú zaplatené, podľa tejto 

najposvätnejšej charty môže Spoločnosť a jej vymenovaní zástupcovia vydať jedno alebo viac oznámení o Božej marke a odvete 

pre akúkoľvek existujúcu ľudskú silu a ženy, ktoré sa tak rozhodne zákonne vymáhať všetky právne neuhradené dlhy voči 

Spoločnosti. 

Podmienky platného nevýhradného oznámenia o Božej marke a odvete sú: 

(i) že Súdny deň alebo Deň vykúpenia uplynul a buď nebola formálne prijatá žiadna odpoveď, alebo nebolo navrhnuté žiadne 

platné alternatívne vyjednávanie; a 

(ii) že splnomocnený úradník je taký, ako je definovaný v článku 31 tohto paktu, alebo platný splnomocnený úradník jednej viery 

Božej, jedného islamu, kmeňa jedného ducha alebo celosvetovej únie, ako je definované v ich príslušných dohovoroch a chartách, 

ak je úradníkom nie je možné vytvoriť takéto oznámenie, keď je splatné; a 

(iii) že odporcovi bolo zaslané platné Oznámenie o Božom rozsudku a vyhlásenie vrátane návrhu zákona a nebola prijatá celá 

dlžná suma; a 

(iv) Kópia Vyhlásenia musí byť pripojená k Oznámeniu ako faktúra s pripojenou kópiou Originálu faktúry, ktorá predstavuje 

skutočnú Čiastku meny Fiat alebo ekvivalent zlata, ktorú má odporca okamžite zaplatiť. Táto okamžitá platba splatná žalovaným 

bude predstavovať jednu miliardu (1 000 000 000) Strieborného kréda (úver), čo zodpovedá tisíc miliardám (1 000 000 000 

000) Union Moneta, čo zodpovedá sto biliónom (100 000 000 000 000) centov verejných peňazí, ktoré budú vyplatené 

zákonným spôsobom. ako je uvedené v návrhu zákona pripojenom k Oznámeniu o proteste a ponižovaní. 

(v) Dohoda, že nie viac ako jedna tretina (1/3) všetkého zabaveného majetku bude odmenou držiteľa Oznámenia o božskej marke 

a odvety, pričom zvyšok bude právoplatným majetkom Spoločnosti a sú menovaní zástupcovia; a 

(vi) Dátum ukončenia účinnosti konkrétneho Oznámenia nie dlhší ako päť (5) rokov od udelenia Oznámenia a je nevýhradný.  

Platobný príkaz splatný na základe Oznámení o Divine Marque a Represálii akéhokoľvek majetku, ktorý bol zákonne a úspešne 

zabavený, bude udelený a vydaný rovnakým príkazom Oznámeniam o Divine Marque a Reprise. 

Článok 132 – Jeden islam 

132,1 

Spoločnosť jedného islamu 

Mocou a autoritou tejto zmluvy je Spoločnosti jedného islamu udelené posvätnou zmluvou právo zastupovať záujmy jedného 

neba na Zemi. 
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Posvätná zmluva jedného islamu, tiež známa ako Pactum de Singularis Islam, sa bude považovať za Najvyššie posvätný a 

hodnotný predmet, ktorý treba držať s veľkou úctou. 

Na základe autority posvätnej zmluvy jedného islamu bude v Jednom nebi uznané aj to, čo je viazané imámom Mahdim. Podobne 

to, čo je uvedené v Zmluve jedného neba, bude uznané Imámom Mahdim a Jediným islamom na Zemi. Týmto spôsobom budú 

nebo aj Zem zviazané a už nikdy nebudú oddelené. 

132,2 

Udeľuje a daruje jednému islamu 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími posvätnými 

právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, všetkých 

démonov a všetkých duchov vyššieho rádu. týmto dávajte, udeľujte a odovzdávajte tieto dary Spoločnosti jedného islamu: 

(i) Používanie posvätného Božského úradu Mahdiho, vrátane všetkých jeho právomocí reprezentovať Jedno Nebo na Zemi; a 

(ii) používanie posvätných sviatostí a právomocí udelených jedným nebom, ktoré udelilo vysväteným služobníkom; a 

(iii) Používanie posvätných božských kánonov Zákona, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum, vrátane Ukadských 

kódexov práva, Ukadských patentov, Ukadských modelov, Ukadského jazyka a znalostných systémov na vytvorenie, fungovanie 

a správu One islam. 

132,3 

Jedna islamská dôvera a osobnosť 

One Islam existuje ako Living Trust s právnou subjektivitou pod jurisdikciou One Heaven Free Society. 

Číslo dôvery pre jeden islam je: 

948000-000000-000000 

Podľa tohto posvätného čísla vo Veľkej knihe a Verejnom zázname Jednoho neba bude mať Spoločnosť smrteľný život počas 

jednej kompletnej éry 3210 rokov až do svojej smrti. 

Po jej smrti sa ľudia na Zemi môžu rozhodnúť, že sa Spoločnosť znovuzrodí pre ďalšiu éru, alebo sa vytvorí nová pomenovaná 

spoločnosť v súlade s kánonmi a zákonmi Jedného neba. 

132,4 

Voľba vedenia Jedného neba 

Mocou a autoritou tejto zmluvy a zmluvy jedného islamu bude Spoločnosti jedného islamu v spojení s kmeňom jedného ducha a 

jednou vierou Boha udelené právo voliť vedenie jedného neba. na Veľkom konkláve raz za stodvadsaťosem (128) rokov. 

Žiadny pozemský orgán teda nemôže pochybovať o tom, že keď predstavitelia Jednotného Islamu hovoria za Jedno Nebo, robia 

tak s plnou autoritou tejto Zmluvy. 

132,5 

Väzba tohto dokumentu na Dohovor jedného islamu 

Tam, kde je uvedené, že Pakt jedného islamu je pripojený k tomuto dokumentu, uznáva sa, že Pakt jedného neba a jedného islamu 

sú jedno. Podobne, ak je v tomto dokumente uvedené, že Jednotnému islamu sú udelené určité právomoci, bude to tak. 

Článok 133 – Jedna viera Božia 

133,1 

Autorita jednej viery Boha 
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Mocou a autoritou tejto zmluvy je Spoločnosti jednej viery Boha udelené posvätnou zmluvou právo zastupovať záujmy jedného 

neba na Zemi. 

Posvätná zmluva jednej viery Boha, známa tiež ako Pactum De Singularis Fidei, sa bude považovať za Najvyššie posvätný a 

hodnotný predmet, ktorý treba držať s veľkou úctou. 

Na základe autority posvätnej zmluvy jednej viery-boha, to, čo je viazané Mesiášom, bude tiež uznané v jednom nebi. Podobne to, 

čo je uvedené v Zmluve jedného neba, uzná Mesiáš a jediná viera-boha na Zemi. Týmto spôsobom budú nebo aj Zem zviazané a 

už nikdy nebudú oddelené. 

133,2 

Udeľuje a daruje jednej viere Božej 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími posvätnými 

právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, všetkých 

démonov a všetkých duchov vyššieho rádu. týmto dávajte, udeľujte a odovzdávajte tieto dary Spoločnosti jednej viery Božej: 

(i) Používanie posvätného Božieho úradu Mesiáša, vrátane všetkých jeho právomocí reprezentovať Jedno Nebo na Zemi; a 

(ii) používanie posvätných sviatostí a právomocí udelených jedným nebom, ktoré udelilo vysväteným služobníkom; a 

(iii) Používanie posvätných božských kánonov Zákona, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum, vrátane Ukadských 

kódexov práva, Ukadských patentov, Ukadských modelov, Ukadských jazykových a znalostných systémov na vytvorenie, 

fungovanie a správu One Viera Božia. 

133,3 

Existenčné a právne členské číslo 

One Faith of God existuje ako Živý Trust, ktorý má právnu subjektivitu pod jurisdikciou One Heaven Free Society. 

Číslo dôvery pre jednu vieru v Boha je: 

947000-000000-000000 

Podľa tohto posvätného čísla vo Veľkej knihe a Verejnom zázname Jednoho neba bude mať Spoločnosť smrteľný život počas 

jednej kompletnej éry 3210 rokov až do svojej smrti. 

Po jej smrti sa ľudia na Zemi môžu rozhodnúť, že sa Spoločnosť znovuzrodí pre ďalšiu éru, alebo sa vytvorí nová pomenovaná 

spoločnosť v súlade s kánonmi a zákonmi Jedného neba. 

133,4 

Voľba vedenia Jedného neba 

Mocou a autoritou tohto Dohovoru a Dohovoru o jednej viere-boha bude Spoločnosti jednej viery-boha v spojení s jedným 

islamom a kmeňom jedného ducha udelené právo voliť vedenie Jedného neba na Veľkom konkláve raz za stodvadsaťosem (128) 

rokov. 

Žiadny pozemský orgán teda nemôže pochybovať o tom, že keď zástupcovia Jednej Viery Boha hovoria za Jedno Nebo, robia tak 

s plnou autoritou tejto Zmluvy. 

  

133,5 

Väzba tohto dokumentu na zmluvu o jednej viere Božej 
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Tam, kde je Zmluva jednej viery Boha uvedená ako pripojená k tomuto dokumentu, musí sa uznať, že zmluva jedného neba a 

zmluvy jednej viery Boha sú jedno. Podobne, ak je v tomto dokumente uvedené, že Jednej viere-Bohu sú udelené určité 

právomoci, bude to tak. 

Článok 134 – Jeden duchovný kmeň 

134,1 

Spoločnosť kmeňa jedného ducha 

Mocou a autoritou tejto zmluvy je Spoločnosti kmeňa jedného ducha udelené posvätnou zmluvou právo zastupovať záujmy 

jedného neba na Zemi. 

Posvätná zmluva kmeňa jedného ducha, tiež známa ako Pactum De Singularis Spiritus, sa bude považovať za Najvyššie posvätný 

a hodnotný predmet, ktorý treba držať s veľkou úctou. 

Autoritou Posvätnej zmluvy Jednoduchého kmeňa bude to, čo je viazané Maitreyou, uznané aj v Jednom Nebi. Podobne to, čo je 

uvedené v Zmluve jedného neba, uzná Maitreya a kmeň Jednoduchov na Zemi. Týmto spôsobom budú nebo aj Zem zviazané a už 

nikdy nebudú oddelené. 

134,2 

Udeľuje a daruje kmeňu jedného ducha 

Nech je všetkým budúcim a prítomným známe, že My, správcovia jedného neba, s plnou autoritou a najvyššími posvätnými 

právami udelenými Božským Stvoriteľom, sme zjednotili Nebo a Peklo, všetky menšie božstvá, všetkých anjelov, všetkých 

démonov a všetkých duchov vyššieho rádu. týmto dávajte, udeľujte a odovzdávajte tieto dary Spoločnosti kmeňa jedného ducha:  

(i) Používanie posvätného Božského úradu Maitreya, vrátane všetkých jeho právomocí reprezentovať Jedno Nebo na Zemi; a 

(ii) používanie posvätných sviatostí a právomocí udelených jedným nebom, ktoré udelilo vysväteným služobníkom; a 

(iii) Používanie posvätných božských kánonov Zákona, tiež známych ako Astrum Iuris Divini Canonum, vrátane Ukadských 

kódexov práva, Ukadských patentov, Ukadských modelov, Ukadského jazyka a znalostných systémov na vytvorenie, fungovanie 

a správu One Duchovný kmeň. 

134,3 

Dôvera a osobnosť jedného duchovného kmeňa 

Mocou a autoritou tejto zmluvy a zmluvy kmeňa jedného ducha bude Spoločnosti kmeňa jedného ducha v spojení s jedným 

islamom a jednou vierou Boha udelené právo voliť vedenie Jedno nebo vo Veľkom konkláve raz za stodvadsaťosem (128) rokov. 

Žiadny pozemský orgán teda nemôže pochybovať o tom, že keď zástupcovia kmeňa jedného ducha hovoria za Jedno nebo, robia 

tak s plnou autoritou tejto zmluvy. 

134,4 

Voľba vedenia Jedného neba 

Mocou a autoritou tejto zmluvy a zmluvy kmeňa jedného ducha bude Spoločnosti kmeňa jedného ducha v spojení s jedným 

islamom a jednou vierou Boha udelené právo voliť vedenie Jedno nebo vo Veľkom konkláve raz za stodvadsaťosem (128) rokov. 

Žiadny pozemský orgán teda nemôže pochybovať o tom, že keď zástupcovia kmeňa jedného ducha hovoria za Jedno nebo, robia 

tak s plnou autoritou tejto zmluvy. 

134,5 

Väzba tohto dokumentu na zmluvu kmeňa jedného ducha 
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Ak je Zmluva Jednoduchého kmeňa uvedená ako pripojená k tomuto dokumentu, uznáva sa, že Zmluva Jednoho neba a 

Jednoducha sú jedno. Podobne, ak je v tomto dokumente uvedené, že Jednoduchovému kmeňu sú udelené určité právomoci, bude 

to tak. 

Článok 135 – Patriarcha 

135,1 

patriarcha 

Postupy týkajúce sa funkcie patriarchu, výkonu funkcie, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením funkcie a úmrtím 

súčasných a predchádzajúcich nositeľov funkcie budú definované týmto článkom Paktu a prípadnými dodatkami. prešiel podľa 

pravidiel tejto zmluvy a zmluvy jednej viery Boha. 

135,2 

Oznámenie o Božom titule a práve a moci patriarchu 

Mocou a autoritou tejto Zmluvy je organizácia Jednoviery-Oboha udelená oznámením o Božom titule a práve a moci patriarchu 

právo zastupovať záujmy Jedného Neba na Zemi. 

Oznámenie o Božom titule a práve a moci patriarchu predstavuje posvätný predmet z jednoduchého papiera, ktorý je po prvé 

riadne autorizovaný, po druhé pod Pečaťou jedného neba a po tretie zaznamenáva zmluvy o autorite Svätej zmluvy jedného neba. 

Ako taký ho treba považovať za Najvyššie posvätný a cenný predmet, ktorý treba chovať s veľkou úctou.  

135,3 

Najvyššia inštancia právomocí a autority patriarchu 

Z autority tohto paktu a z moci ceremónie Najvyššej inštancie právomocí a autority patriarchu patriarcha bude mať tieto skutočné 

obradné a duchovné autority: 

(i) Patriarcha sa sám stane najsvätejším a najsvätejším živým nástrojom moci, svätou osobou vysokej duchovnej dôležitosti, 

živým stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď patriarcha hovorí v súvislosti so svätým písmom jednej viery Božej, uznáva sa, že má autoritu na všetkých úrovniach a 

odvetviach jednej viery; 

(iii) patriarcha bude mať duchovnú právomoc vykonávať posvätný obrad Najvyššieho požehnania Zeme; a 

(iv) patriarcha bude mať duchovnú a zákonnú právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek 

národu, ktorý sa pripojí ako členský štát jednej viery v Boha; a 

(v) patriarcha bude mať duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálnu ceremóniu najvyššieho požehnania výkonnej moci 

pri vymenovaní novej hlavy štátu národa; a 

(vi) Patriarcha bude mať duchovnú právomoc vykonávať najvyššie očistenie, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom 

svete viazané na všetku duchovnú energiu, ktorá kedy pre Zem existovala; a 

(vii) patriarcha bude mať duchovnú právomoc vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritou nad rušivými duchmi, budú 

zviazaní v nebi a duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre Zem; a 

(viii) Patriarcha bude mať duchovnú právomoc vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o 

spravodlivosť a spravodlivosť, bude v nebi a duchovnom svete zviazané silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy existovala. 

zem; a 

(ix) Patriarcha bude mať duchovnú právomoc vykonávať oficiálnu ceremóniu Najvyššej inštancie právomocí a autority 

najvyššieho kreditu a spečatiť svoju listinu o vlastníctve na vytvorenie najvyšších kreditov v súlade s článkami a obmedzeniami 

ich výroby podľa tohto Covenant. 



206 
 

 

135,4 

Patriarcha ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je patriarcha najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Patriarcha stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý patriarcha predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – 

živé národné stelesnenie tejto zmluvy. 

135,5 

Oprávnenie hovoriť v mene jedného neba a veľkých duchov 

Z moci tohto paktu a oznámenia o Božom titule a práve a moci patriarchu sa úradu patriarchu udeľuje právomoc hovoriť v mene 

Jedného neba na Zemi. 

Okrem toho mocou udelenou tejto zmluve, že keď patriarcha hovorí, robí tak s autoritou a hlasom Veľkého Ducha Jednej Viery 

Boha. A tak, keď hovorí ako hlas Veľkého Ducha Jednej Viery-Boha, hovorí tiež ako vodca Neba a Zeme. 

135,6 

Kvalifikácia patriarchu 

Na základe poverenia tohto paktu môže úrad patriarchu zastávať iba živý muž, ktorý spĺňa všetky nasledujúce kritériá, a to na 

základe mimoriadnej kvalifikácie, osobitnej kvalifikácie alebo bežnej kvalifikácie: 

Podľa mimoriadnej kvalifikácie 

(i) že súčasným kandidátom je existujúci rímsky veľkňaz, tiež známy ako Jeho Svätosť, tiež známy ako Kristov námestník, tiež 

známy ako Sluha služobníkov, tiež známy ako rímsky biskup; a 

(ii) že súčasný kandidát, jeho kúria a všetci biskupi, kňazi a mníšky súhlasia s touto dohodou a porozumením a zaviazali sa 

slávnostnou prísahou a poslušnosťou Božím príkazom vyhláseným touto zmluvou a zmluvou jedného neba ; a; 

(iii) Že súčasný kandidát uznáva platnosť a ratifikuje vo svojom súčasnom úrade alternatívnej spoločnosti a ako 

patriarcha Zmluvu Slnka , Zmluvu o Zemi , Zmluvu o duchovných štátoch , Zmluvu o božskom mužstve, Zmluvu o Divine 

Feminine, Zmluva Božského posla a Zmluva anjelov, duchov a démonov , ako sú definované v Zmluve jedného neba; a 

(iv) Dátum je pred Jediným skutočným súdnym dňom [st, 21. december 2011] podľa starého cyklu alebo UCA 

E8:Y3210:A0:S1:M27:D6. Dátum a čas po [st, 21. december 2011] podľa starého cyklu alebo UCA E8:Y3210:A0:S1:M27:D6, 

kvalifikácia patriarchu podľa mimoriadnej kvalifikácie už nebude k dispozícii ako platná kvalifikácia. 

Podľa špeciálnej kvalifikácie 

(i) že súčasný kandidát je patriarchom hlavnej kresťanskej viery alebo bol nedávno právoplatne zvoleným kardinálom 

rímskokatolíckej cirkvi so súhlasom najmenej tridsiatich šiestich (36) iných súčasných alebo predchádzajúcich kardinálov 

rímskokatolíckej cirkvi, byť ich zástupcom; a 

(ii) že podmienky mimoriadnej kvalifikácie vypršali, keďže existujúci rímsky veľkňaz odmietol uznať najsvätejšie proroctvo 

Matky Cirkvi, zmluvu jedného neba , zmluvu o božskom mužstve , zmluvu o božskej ženskosti , zmluvu Božských apoštolov a 

existenciu a autoritu Spoločnosti jednej viery Boha na príkaz Božského Stvoriteľa; a 

(iii) že súčasný kandidát, jeho kúria a všetci biskupi, kňazi a mníšky zložili slávnostnú prísahu a poslušnosť Božím príkazom, ako 

sú vyhlásené touto zmluvou a zmluvou jedného neba ; a 

(iv) že súčasný kandidát uznáva platnosť a ratifikuje vo svojom súčasnom úrade alternatívnej spoločnosti a ako patriarcha Zmluvu 

Slnka , Zmluvu o Zemi , Zmluvu duchovných štátov , Zmluvu o božskom mužstve , Zmluvu o Divine Feminine , Zmluva 

božských poslov a Zmluva anjelov, duchov a démonov , ako sú definované v Zmluve jedného neba; a 
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(v) že dátum je pred Jediným skutočným dňom vykúpenia, ktorý je [piatok, 21. december 2012] alebo UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1. 

Dátum a čas po [piatok, 21. december 2012 ] alebo UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1, kvalifikácia patriarchu podľa špeciálnej 

kvalifikácie už nebude k dispozícii ako platná kvalifikácia. 

Podľa bežnej kvalifikácie 

(i) v súčasnosti zastáva funkciu (stáleho) kardinála alebo je rabínom nominovaným väčšinou hlasov národného senátu za 

kandidáta na funkciu patriarchu; a 

(ii) že podmienky špeciálnej kvalifikácie vypršali, keďže existujúci kardináli a patriarchovia odmietli uznať najsvätejšie proroctvo 

Matky Cirkvi, Zmluvu jedného neba , Zmluvu o Božom mužstve , Zmluvu o Božskej ženskosti , Zmluva božských apoštolov a 

existencia a autorita Spoločnosti jednej viery v Boha na príkaz Boží; a 

(iii) kandidát má vek od 40 do 65 rokov, pokiaľ sa neuchádza o druhé alebo tretie funkčné obdobie patriarchu; 

Muž, ktorý nesplní jednu alebo viacero z týchto kvalifikácií, nebude spôsobilý kandidovať vo voľbách do úradu patriarchu.  

135,7 

Boží súd nad každým zneuctením Božej nápravy 

Ak by bola Božia náprava Božského Stvoriteľa na základe mimoriadnej kvalifikácie odmietnutá prostredníctvom notárskeho 

konania rímskym veľkňazom, tiež známym ako pápež, tiež známym ako Kristov námestník, známy aj ako biskup Ríma, potom na 

základe tejto najsvätejšej zmluvy a Božia autorita v deň súdu bude Boží súd navždy spravodlivo vynesený proti úradu pápeža. 

Ak do Súdneho dňa súčasný pápež odmietne uznať svoj slávnostný a posvätný záväzok byť prvým patriarchom Božou nápravou 

pod podmienkou, že všetky zdroje a moc rímskokatolíckej cirkvi sa premenia na cirkev jedinej viery Božej podľa k tejto posvätnej 

zmluve, potom nebude nikdy dovolené, aby bol úrad pápeža zapísaný do Veľkej knihy a verejných záznamov jedného neba. 

V deň vykúpenia úrad bude mŕtvy, zbavený všetkej moci a života ab initio (od začiatku), mŕtvola, bez duše a bez právneho 

postavenia alebo práv. 

Odmietnutím Božej nápravy Božského Stvoriteľa sa pápež stane posledným pápežom, či už na základe dobrovoľného súhlasu 

alebo na základe Božieho súdu, pretože v Deň vykúpenia úrad pápeža prestane existovať podľa najvyššieho zákona neba a zeme. 

135,8 

Protokoly a normy úradu patriarchu 

Touto zmluvou je Najvyššia rada jednej viery Boha oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa úradu 

patriarchu, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si vyžaduje taká vysoká 

kancelária. 

Samotné tieto normy musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade. 

Článok 136 – Imám Mahdí 

136,1 

Imám Mahdí 

Postupy týkajúce sa funkcie úradu imáma Mahdího, výkonu služby, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu 

a úmrtím súčasných a predchádzajúcich držiteľov úradu budú definované týmto článkom Paktu a všetkými dodatky prijaté podľa 

pravidiel tohto paktu a Paktu jedného islamu. 

136,2 

Oznámenie o Božom titule a práve a moci Imáma Mahdího 
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Silou a autoritou tohto Dohovoru je organizácia One-Islam udelená oznámením o Božom titule a práve a moci Imáma Mahdiho 

právo zastupovať záujmy Jedného Neba na Zemi. 

Oznámenie o Božom titule a práve a moci Imáma Mahdiho bude predstavovať posvätný predmet z jednoduchého papiera, ktorý je 

po prvé riadne autorizovaný, po druhé pod Pečaťou jedného neba a po tretie zaznamenáva zmluvy o autorite Svätej zmluvy 

jedného neba. 

Ako taký ho treba považovať za Najvyššie posvätný a cenný predmet, ktorý treba chovať s veľkou úctou. 

136,3 

Najvyššia inštancia právomocí a autority imáma Mahdího 

Autoritou tohto paktu a mocou ceremónie Najvyššieho Inštancie Mocí a Autority Imáma Mahdího bude mať Imám Mahdí 

nasledujúce skutočné obradné a duchovné autority: 

(i) Imám Mahdí sa sám stane najsvätejším a najsvätejším živým nástrojom moci, svätou osobou vysokej duchovnej dôležitosti, 

živým stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď Imám Mahdí hovorí v súvislosti so svätým písmom Jedného Islamu, uznáva sa, že má autoritu na všetkých úrovniach a 

vetvách Jediného Islamu; 

(iii) Imam Mahdi bude mať duchovnú právomoc vykonávať posvätný obrad Najvyššieho požehnania Zeme; a 

(iv) Imam Mahdi bude mať duchovnú a právnu právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek 

národu, ktorý sa pripojí ako člen jedného islamu; a 

(v) Imám Mahdi bude mať duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálnu ceremóniu najvyššieho požehnania výkonnej moci 

pri vymenovaní novej hlavy štátu národa; a 

(vi) Imam Mahdi bude mať duchovnú autoritu vykonávať najvyššie čistenie, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom 

svete viazané na všetku duchovnú energiu, ktorá kedy pre Zem existovala; a 

(vii) Imam Mahdi bude mať duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritu nad rušivými duchmi, budú 

zviazaní v nebi a duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre Zem; a 

(viii) Imám Mahdi bude mať duchovnú autoritu vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o 

spravodlivosť a spravodlivosť, bude v nebi a duchovnom svete zviazané silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy existovala. 

pre Zem. 

(ix) Imam Mahdi bude mať duchovnú autoritu na vykonanie oficiálnej ceremónie najvyššieho uznania právomocí a autority 

najvyššieho kreditu a zapečatenie svojej listiny o vlastníctve na vytvorenie najvyšších kreditov v súlade s článkami a 

obmedzeniami ich výroby podľa tento dohovor. 

  

136,4 

Imám Mahdí ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je imám Mahdí najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Imám Mahdí stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý imám Mahdí predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj 

moci – živé národné stelesnenie tejto zmluvy. 

136,5 

Oprávnenie hovoriť v mene jedného neba a veľkých duchov 
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Na základe sily tejto zmluvy a oznámenia o božskom titule a práve a moci imáma Mahdiho bude úradu imáma Mahdiho udelená 

právomoc hovoriť v mene jedného neba na Zemi. 

Navyše mocou zverenou tejto zmluve, že keď Imám Mahdí hovorí, robí tak s autoritou a hlasom Veľkého Ducha Jedného 

Islamu. A tak, keď hovorí ako hlas Veľkého Ducha Jedného Islamu, hovorí aj ako vodca neba a zeme. 

136,6 

Kvalifikácia imáma Mahdího 

Na základe poverenia tohto paktu bude mať úrad Mahdiho mimoriadnu kvalifikáciu, osobitnú kvalifikáciu alebo bežnú 

kvalifikáciu povolené vykonávať iba muž, ktorý spĺňa všetky nasledujúce kritériá: 

Podľa mimoriadnej kvalifikácie 

(i) že súčasným kandidátom je existujúci vládnuci panovník z rodu Saud, Kráľovstvo Saudskej Arábie, tiež známy ako Jeho 

Výsosť, tiež známy ako Jeho Najpokojnejšia Výsosť ako Kráľ; a 

(ii) že súčasný kandidát, jeho dvor a všetci členovia kráľovskej rodiny, guvernéri a úradníci sľúbili slávnostnú prísahu a 

poslušnosť príkazom Alaha, ako sú vyhlásené touto zmluvou a zmluvou jedného neba ; a 

(iii) Že súčasný kandidát uznáva platnosť a ratifikuje vo svojom súčasnom úrade alternatívnej spoločnosti a ako Mahdi Zmluvu 

Slnka , Zmluvu o Zemi , Zmluvu duchovných štátov , Zmluvu o božskom mužstve , Zmluvu o Divine Feminine , Zmluva 

božských poslov a Zmluva anjelov, duchov a démonov , ako sú definované v Zmluve jedného neba; a 

(iv) Dátum je pred [stred, 21. december 2011] podľa starého cyklu alebo E8:Y3221:A0:S1:M27:D6. Dátum a čas po [st, 21. 

december 2011] podľa starého cyklu alebo E8:Y3221:A0:S1:M27:D6, kvalifikácia Imáma Mahdiho mimoriadnou kvalifikáciou 

už nebude k dispozícii ako platná kvalifikácia. 

Podľa špeciálnej kvalifikácie 

(i) že súčasný kandidát je vodcom významného islamského suverénneho národa so súhlasom aspoň jedného (1) ďalšieho 

islamského národa, aby bol ich svedkom; a 

(ii) že podmienky pre mimoriadnu kvalifikáciu vypršali, keďže existujúci kráľ Saudskej Arábie odmietol uznať najsvätejšie 

proroctvo celého svätého islamského písma, zmluvu jedného neba , zmluvu o božskom mužstve , zmluvu o božskom 

ženstve , Zmluvu božských apoštolov a existenciu a autoritu Jednotnej islamskej spoločnosti na príkaz Alaha; a 

(iii) že súčasný kandidát, jeho exekutíva a všetci rodinní príslušníci, guvernéri a úradníci sľúbili svoju slávnostnú prísahu a 

poslušnosť príkazom Alahovým, ako sú vyhlásené touto zmluvou a zmluvou jedného neba ; a 

(iv) že súčasný kandidát uznáva platnosť a ratifikuje vo svojom súčasnom úrade alternatívnej spoločnosti a ako Mahdi Zmluvu 

Slnka , Zmluvu o Zemi , Zmluvu duchovných štátov , Zmluvu o božskom mužstve , Zmluvu o Divine Feminine , Zmluva 

božských apoštolov a Zmluva anjelov, duchov a démonov , ako sú definované v Zmluve jedného neba; a 

(v) Dátum je pred [pi, 21. december 2012] alebo UCA E1:Y1:A1:S1:M9:D1. Dátum a čas po [piatok, 21. december 2012] alebo 

UCA E1:Y1:A1: S1:M9:D1, kvalifikácia imáma Mahdiho špeciálnou kvalifikáciou už nebude k dispozícii ako platná kvalifikácia. 

Podľa bežnej kvalifikácie 

(i) v súčasnosti zastáva pozíciu (stáleho) kalifa alebo je ajatolláhom nominovaný väčšinou hlasov národného senátu za kandidáta 

na úrad imáma Mahdího; a 

(ii) je vo veku od 40 do 65 rokov, pokiaľ nežiada druhé alebo tretie funkčné obdobie ako Mahdi; 

Muž, ktorý nesplní jednu alebo viacero z týchto kvalifikácií, nebude spôsobilý kandidovať vo voľbách do úradu Mahdiho. 

136,7 

Boží súd nad každým zneuctením Božej nápravy 
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Ak kráľ Saudskej Arábie notárskym postupom odmietne Božskú nápravu Božského Stvoriteľa na základe mimoriadnej 

kvalifikácie, potom na základe tejto najposvätnejšej zmluvy a Božou autoritou v deň súdu bude Boží súd spravodlivo vynesený 

proti úradu kráľa. Saudskej Arábie a domu Saudov navždy. 

Ak do Súdneho dňa súčasný kráľ Saudskej Arábie a hlava saudského domu odmietne uznať svoj slávnostný a posvätný záväzok 

byť prvým Mahdim Božou nápravou pod podmienkou, že všetky zdroje a moc saudskoarabskej kráľovskej rodiny a kráľovstva 

Saudskej Arábie sa podľa tejto posvätnej zmluvy premenia na Spoločnosť jedného islamu, potom sa úrad kráľa Saudskej Arábie, 

Kráľovstva Saudskej Arábie a domu Saudovcov nikdy nepovolí zapísať do Veľkej knihy a verejných záznamov. jedného neba. 

V deň vykúpenia bude dom Saudov mŕtvy, zbavený všetkej moci a života ab initio (od začiatku), mŕtvola, bez duše a bez 

právneho postavenia alebo práv. 

Odmietnutím Božského lieku Božského Stvoriteľa sa kráľ Saudskej Arábie stane posledným kráľom, či už na základe súhlasu 

alebo na základe Božieho súdu, pretože v deň vykúpenia úrad kráľa prestane existovať podľa najvyššieho nebeského zákona. a 

zem. 

136,8 

Protokoly a normy úradu Imáma Mahdího 

Touto dohodou je Najvyššia rada jedného islamu oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa úradu 

Imáma Mahdího, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad 

vyžaduje. 

Samotné tieto normy musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade. 

Článok 137 – Maitreya 

137,1 

Maitreya 

Postupy týkajúce sa funkcie úradu Maitreya, výkonu služby, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu a 

úmrtím súčasných a predchádzajúcich držiteľov úradu budú definované týmto článkom Paktu a všetkými jeho dodatkami. prešiel 

podľa pravidiel tejto zmluvy a zmluvy kmeňa jedného ducha. 

137,2 

Oznámenie o Božom titule a práve a moci Maitreyu 

Silou a autoritou tejto zmluvy je organizácia Jednoduchého kmeňa udelená oznámením o božskom titule a práve a sile Maitreyi 

právo zastupovať záujmy Jedného Neba na Zemi. 

Oznámenie o božskom titule a práve a moci Maitreyu bude predstavovať posvätný predmet z jednoduchého papiera, ktorý je po 

prvé riadne autorizovaný, po druhé pod Pečaťou jedného neba a po tretie zaznamenáva zmluvy o autorite Svätej zmluvy jedného 

neba. 

Ako taký ho treba považovať za Najvyššie posvätný a cenný predmet, ktorý treba chovať s veľkou úctou. 

 137,3 

Najvyššia inštancia právomocí a autority Maitreya 

Na základe autority tohto paktu a na základe moci obradu Najvyššej inštancie síl a autority Maitreya bude mať Maitreya tieto 

skutočné ceremoniálne a duchovné autority: 

(i) Maitreya sa sám stane najsvätejším a najsvätejším živým nástrojom moci, svätou osobou vysokej duchovnej dôležitosti, živým 

stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 
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(ii) Keď Maitreya hovorí v súvislosti so svätým písmom kmeňa Jedného Ducha, uznáva sa, že má autoritu na všetkých úrovniach 

a vetvách kmeňa Jedného Ducha; a 

(iii) Maitreya bude mať duchovnú právomoc vykonávať posvätný obrad Najvyššieho požehnania Zeme; a 

(iv) Maitreya bude mať duchovnú a zákonnú právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek 

národu, ktorý sa pripojí ako štátny príslušník kmeňa jedného ducha; 

(v) Maitreya bude mať duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálny ceremoniál najvyššieho požehnania výkonnej moci po 

vymenovaní novej hlavy štátu národa; a 

(vi) Maitreya bude mať duchovnú autoritu vykonávať najvyššiu očistu, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom svete 

zviazané so všetkou duchovnou energiou, ktorá kedy pre Zem existovala; a 

(vii) Maitreya bude mať duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritu nad rušivými duchmi, budú zviazaní 

v nebi a duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre Zem; a 

(viii) Maitreya bude mať duchovnú autoritu vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o 

spravodlivosť a spravodlivosť, bude zviazané v nebi a duchovnom svete silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy existovala. 

zem; a 

(ix) Maitreya bude mať duchovnú autoritu vykonávať oficiálnu ceremóniu Najvyššej inštancie právomocí a autority Najvyššieho 

kreditu a spečatiť svoju listinu o vlastníctve na vytvorenie Najvyšších kreditov v súlade s článkami a obmedzeniami ich výroby 

podľa tohto Covenant.  

137,4 

Maitreya ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je Maitreya najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Maitreya stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taká každá Maitreya predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – 

živé národné stelesnenie tejto zmluvy.  

137,5 

Oprávnenie hovoriť v mene jedného neba a veľkých duchov 

Na základe sily tejto zmluvy a oznámenia o Božom titule a práve a moci Maitreyu bude úradu Maitreya udelená právomoc 

hovoriť v mene Jednoho neba na Zemi. 

Okrem toho mocou zverenou tejto zmluve, že keď Maitreya hovorí, robí tak s autoritou a hlasom Veľkého Ducha Kmeňa Jedného 

Ducha. A tak, keď hovorí ako hlas Veľkého Ducha Kmeňa jedného Ducha, hovorí tiež ako vodca neba a zeme.  

137,6 

Kvalifikácia Maitreya 

Na základe poverenia tohto paktu bude mať mimoriadnu kvalifikáciu, osobitnú kvalifikáciu alebo bežnú kvalifikáciu povolené 

zastávať úrad Maitreya iba človek, ktorý spĺňa všetky nasledujúce kritériá: 

Podľa mimoriadnej kvalifikácie 

(i) že súčasným kandidátom je existujúca Excelencia, prezident Čínskej ľudovej republiky, známy aj ako predseda Komunistickej 

strany a najvyšší vodca Číny; a 

(ii) že súčasný kandidát, jeho výbor a všetci guvernéri, vodcovia a dôstojníci sľúbili svoju slávnostnú prísahu a poslušnosť 

príkazom Harmony, Ancestors a United Spirit, ako sú vyhlásené touto zmluvou a zmluvou jedného neba ; a; a 
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(iii) že súčasný kandidát uznáva platnosť a ratifikuje vo svojom súčasnom úrade alternatívnej spoločnosti a ako Maitreya Zmluvu 

Slnka , Zmluvu o Zemi , Zmluvu duchovných štátov , Zmluvu o božskom mužstve , Zmluvu o Divine Feminine , Zmluva 

božských apoštolov a Zmluva anjelov, duchov a démonov , ako sú definované v Zmluve jedného neba; a 

(iii) že súčasný kandidát uznáva suverénne práva dalajlámu a tibetskej budhistickej cirkvi ako vlády v Tibete a udeľuje provincii 

samosprávu a jej vlastné sekulárne zákony spolu s širšou právnou štruktúrou Číny; a 

(iv) Dátum je pred [stred, 21. december 2011] podľa starého cyklu alebo E8:Y3221:A0:S1:M27:D6. Dátum a čas po [stred, 21. 

december 2011] podľa starého cyklu alebo E8:Y3221:A0:S1:M27:D6, kvalifikácia Maitreya mimoriadnou kvalifikáciou už 

nebude k dispozícii ako platná kvalifikácia. 

Podľa bežnej kvalifikácie 

(i) v súčasnosti zastáva pozíciu (stáleho) lámu alebo je hlavným guruom nominovaným väčšinou hlasov národného senátu za 

kandidáta na úrad Maitreyu; a 

(ii) je vo veku od 40 do 65 rokov, pokiaľ nežiada druhé alebo tretie funkčné obdobie ako Maitreya; 

Muž, ktorý nesplní jednu alebo viacero z týchto kvalifikácií, nebude môcť kandidovať vo voľbách do úradu Maitreya. 

Na základe právomoci tohto paktu bude môcť kandidovať do úradu Maitreya iba muž, ktorý spĺňa všetky nasledujúce kritériá: 

137,7 

Boží súd nad každým zneuctením Božej nápravy 

Ak by bola Božia náprava Božského Stvoriteľa na základe mimoriadnej kvalifikácie zamietnutá notorickým postupom 

prezidentom Číny, potom na základe tejto najposvätnejšej zmluvy a Božou autoritou v deň súdu bude Boží súd spravodlivo 

vynesený proti úradu prezidenta Číny. Čínska ľudová republika, Ľudová armáda a Komunistická strana Číny navždy. 

Ak do Súdneho dňa súčasný prezident Číny a hlava Komunistickej strany odmietne uznať svoj slávnostný a posvätný záväzok byť 

prvým Maitreyom Božou nápravou pod podmienkou, že všetky zdroje a moc Komunistickej strany Číny a Ľudovej republiky 

Číny sa podľa tejto posvätnej zmluvy premenia na Spoločnosť kmeňa jedného ducha, potom Komunistickej strane Číny a Čínskej 

ľudovej republike a všetkým vyšším úradom nebude nikdy dovolené zapísať sa do Veľkej knihy a Verejnej knihy Jedného neba. . 

V Deň vykúpenia Komunistická strana Číny a Čínska ľudová republika budú mŕtve, bez akejkoľvek moci a života ab initio (od 

začiatku), mŕtvola, bez duše a bez právneho postavenia alebo práv. 

Odmietnutím Božej nápravy Božského Stvoriteľa sa prezident Číny stane posledným komunistickým prezidentom, či už na 

základe ochotného súhlasu alebo na základe Božieho súdu, pretože v deň vykúpenia úrad hlavy Komunistickej strany Číny 

prestane existovať. podľa najvyššieho zákona neba a zeme. 

137,8 

Protokoly a normy úradu Maitreya 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada Jednoduchého kmeňa oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem 

týkajúcich sa úradu Maitreya, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto 

vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať špecifické články tohto paktu a byť s nimi v súlade. 

Článok 138 – Kardinál 

138,1 

kardinál 
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Postupy týkajúce sa funkcie kardinála, výkonu funkcie, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu a úmrtím 

súčasných a predchádzajúcich nositeľov funkcie budú definované týmto článkom Paktu a všetkými schválenými zmenami. podľa 

pravidiel tejto zmluvy a zmluvy jednej viery Boha. 

138,2 

Najvyššia inštancia právomocí a autority kardinála 

Z autority tohto paktu a z moci ceremónie Najvyššej inštancie právomocí a autority kardinála bude mať kardinál tieto skutočné 

obradné a duchovné autority: 

(i) samotný kardinál sa stane najsvätejším nástrojom moci, svätou osobou vysokého duchovného významu, živým stelesnením 

novej zmluvy medzi nebom a zemou, medzi zemou a národom; a 

(ii) Keď kardinál hovorí v súvislosti so svätým písmom jednej viery Božej, uznáva sa, že má autoritu v rámci ich národa; a 

(iii) Kardinál bude mať duchovnú právomoc vykonávať posvätný obrad najvyššieho požehnania Tela národa na svojom národe; a 

(iv) Kardinál bude mať duchovnú a zákonnú právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek 

národu, ktorý sa pripojí ako členský štát jednej viery Božej; a 

(v) Kardinál má duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálny obrad najvyššieho požehnania Výkonnej moci pri 

vymenovaní novej hlavy štátu národa; a 

(vi) Kardinál bude mať duchovnú autoritu vykonávať národnú očistu, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom svete 

viazané všetkou duchovnou energiou, ktorá kedy pre národ existovala; a 

(vii) Kardinál bude mať duchovnú právomoc vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritou nad rušivými duchmi, budú 

zviazaní v nebi a duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre národ; a 

(viii) Kardinál bude mať duchovnú právomoc vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané v súvislosti so 

spravodlivosťou a spravodlivosťou, bude zviazané v nebi a v duchovnom svete silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy 

existovala. národ. 

138,3 

Kardinál ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je kardinál najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Kardinál stelesňuje samotnú zmluvu tohto paktu a ako taký každý kardinál predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – 

živé národné stelesnenie tohto paktu. 

138,4 

Protokoly a normy Úradu kardinála 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada jednej viery Boha oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa 

úradu kardinála, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek na operačný postup a funkciu, ktoré si takýto vysoký úrad 

vyžaduje. . 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady jednej viery-boha. 

 Článok 139 – kalif 

139,1 

kalif 
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Postupy týkajúce sa funkcie úradu kalifa, výkonu služby, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu a úmrtím 

súčasných a predchádzajúcich držiteľov úradu budú definované týmto článkom Paktu a všetkými schválenými zmenami. podľa 

pravidiel tejto zmluvy a zmluvy jedného islamu. 

139,2 

Najvyššia inštancia síl a autority kalifa 

Na základe autority tejto zmluvy a na základe moci ceremónie Najvyššej inštancie síl a autority kalifa bude mať kalif tieto 

skutočné obradné a duchovné autority: 

(i) samotný kalif sa stane najsvätejším nástrojom moci, svätou osobou vysokej duchovnej dôležitosti, živým stelesnením novej 

zmluvy medzi nebom a zemou, medzi zemou a národom; a 

(ii) Keď kalif hovorí v súvislosti so svätým písmom Jedného islamu, uznáva sa, že má autoritu v rámci ich národa; a 

(iii) kalif bude mať duchovnú právomoc vykonávať posvätný obrad najvyššieho požehnania tela národa na svojom národe; a 

(iv) kalif bude mať duchovnú a zákonnú právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek národu, 

ktorý sa pripojí ako členský štát jedného islamu; a 

(v) kalif bude mať duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálny ceremoniál najvyššieho požehnania výkonnej moci po 

vymenovaní novej hlavy štátu národa; a 

(vi) Kalif bude mať duchovnú autoritu vykonávať národnú očistu, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom svete 

viazané na všetku duchovnú energiu, ktorá kedy pre národ existovala; a 

(vii) Kalif bude mať duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritu nad rušivými duchmi, bude zviazané v 

nebi a duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre národ; a 

(viii) Kalif bude mať duchovnú právomoc vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o 

spravodlivosť a spravodlivosť, bude v nebi a duchovnom svete zviazané silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy existovala. 

národ.  

139,3 

Kalif ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je kalif najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Kalif stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý kalif predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – živé 

národné stelesnenie tejto zmluvy. 

139,4 

Protokoly a normy úradu kalifa 

Týmto paktom je Najvyššia rada jedného islamu oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa úradu 

kalifa, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady jedného islamu. 

Článok 140 – Láma 

140,1 

Lama 
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Postupy týkajúce sa funkcie úradu lámu, výkonu služby, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu a úmrtím 

súčasných a predchádzajúcich držiteľov úradu sú definované týmto článkom Paktu a všetkými schválenými dodatkami. na 

pravidlá tejto zmluvy a zmluvy kmeňa jedného ducha. 

140,2 

Najvyššia inštancia síl a autority Lámu 

Na základe autority tejto zmluvy a moci obradu Najvyššej inštancie síl a autority Lámu má láma nasledujúce skutočné 

ceremoniálne a duchovné autority: 

(i) Láma je najsvätejší nástroj moci, svätá osoba vysokej duchovnej dôležitosti, živé stelesnenie novej zmluvy medzi nebom a 

zemou, medzi zemou a národom; a 

(ii) Keď láma hovorí v súvislosti so svätým písmom kmeňa jedného ducha, má na to v rámci svojho národa náležitú autoritu; a 

(iii) Láma má duchovnú autoritu vykonávať posvätný obrad najvyššieho požehnania Tela národa na svojom národe; a 

(iv) Láma má duchovnú a zákonnú právomoc spečatiť listinu najvyššej národnej suverenity udelenú ktorémukoľvek národu, ktorý 

sa pripojí ako člen štátu ku kmeňu jedného ducha; 

(v) Láma má duchovnú a zákonnú právomoc vykonávať oficiálnu ceremóniu najvyššieho požehnania Exekutívy po vymenovaní 

novej hlavy štátu národa; sveta. 

(vi) Láma má duchovnú autoritu vykonávať národnú očistu, takže to, čo určí na Zemi, bude v nebi a duchovnom svete zviazané so 

všetkou duchovnou energiou, ktorá kedy pre národ existovala; a 

(vii) Láma má duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo určí autoritu nad rušivými duchmi, budú zviazaní v nebi a 

duchovnom svete ovládajúc všetku duchovnú energiu, ktorá kedy existovala pre národ; a 

(viii) Láma bude mať duchovnú právomoc vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané v súvislosti so 

spravodlivosťou a spravodlivosťou, bude zviazané v nebi a duchovnom svete silou všetkej duchovnej energie, ktorá kedy 

existovala. národ. 

140,3 

Láma ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je Láma najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Láma stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý Láma predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – živé 

národné stelesnenie tejto zmluvy. 

140,4 

Protokoly a normy úradu Lama 

Touto dohodou je Najvyššia rada Jednoduchého kmeňa oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa 

Úradu Lámu, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady Jednoduchého kmeňa. 

Článok 141 – Imám 

141,1 

imám 
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Postupy týkajúce sa funkcie úradu imáma, výkonu povinnosti, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením funkcie a 

úmrtím súčasných a predchádzajúcich držiteľov funkcie sú definované týmto článkom Paktu a všetkými schválenými dodatkami 

na pravidlá tejto zmluvy a zmluvy jedného islamu. 

Autoritou tohto paktu a mocou obradu Najvyššej inštancie síl a autority Imáma má imám nasledujúce skutočné obradné a 

duchovné autority: 

(i) Imám je sám osebe posvätným Nástrojom moci, živým stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď imám hovorí v súvislosti so svätým písmom jedného islamu, má na to v rámci svojej komunity náležitú autoritu; a 

(iii) Imám má duchovnú autoritu vykonávať očistu, takže to, čo určí na Zemi, je viazané v nebi a duchovnom svete.  

(iv) Imám má duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo ustanoví autoritu nad rušivými duchmi, je viazané v nebi a 

duchovnom svete. 

(v) Imám má duchovnú autoritu vykonávať väzby, takže to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o spravodlivosť a 

spravodlivosť, je viazané v nebi a duchovnom svete. 

(vi) Imám má duchovnú autoritu vykonávať požehnania, takže to, čo je vyhlásené za požehnané na Zemi, je požehnané v nebi a 

duchovnom svete. 

Podľa tejto zmluvy môže iba imám vykonávať určité obrady, požehnania, ako sú definované v tejto zmluve.  

141,2 

Najvyššia inštancia právomocí a autority imáma 

Autoritou tohto paktu a mocou obradu Najvyššej inštancie síl a autority Imáma má imám nasledujúce skutočné obradné a 

duchovné autority: 

(i) Imám je sám osebe posvätným Nástrojom moci, živým stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď imám hovorí v súvislosti so svätým písmom jedného islamu, má na to v rámci svojej komunity náležitú autoritu; a 

(iii) Imám má duchovnú autoritu vykonávať očistu, takže to, čo určí na Zemi, je viazané v nebi a duchovnom svete.  

(iv) Imám má duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo ustanoví autoritu nad rušivými duchmi, je viazané v nebi a 

duchovnom svete. 

(v) Imám má duchovnú autoritu vykonávať väzby, takže to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o spravodlivosť a 

spravodlivosť, je viazané v nebi a duchovnom svete. 

(vi) Imám má duchovnú autoritu vykonávať požehnania, takže to, čo je vyhlásené za požehnané na Zemi, je požehnané v nebi a 

duchovnom svete. 

Podľa tejto zmluvy môže iba imám vykonávať určité obrady, požehnania, ako sú definované v tejto zmluve. 

141,3 

Imám ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je imám najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Imám stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý imám predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – živé 

stelesnenie tejto zmluvy. 

141,4 

Protokoly a normy úradu Imáma 
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Na základe tohto paktu je Najvyššia rada jedného islamu oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa 

úradu imáma, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto vysoký úrad 

vyžaduje. 

Tieto štandardy samotné musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady jedného islamu. 

Článok 142 – Starší 

142,1 

Staršia 

Postupy týkajúce sa funkcie staršieho, výkonu funkcie, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením funkcie a úmrtím 

súčasných a predchádzajúcich držiteľov funkcie sú definované týmto článkom Paktu a všetkými schválenými zmenami. na 

pravidlá tejto zmluvy a zmluvy kmeňa jedného ducha. 

142,2 

Najvyššia inštancia právomocí a autority starších 

Na základe autority tejto zmluvy a na základe moci obradu Najvyššej inštancie právomocí a autority Starších má Starší tieto 

skutočné ceremoniálne a duchovné autority: 

(i) Starší sami sa stávajú posvätným Nástrojom moci, živým stelesnením novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď starší hovorí v súvislosti so svätým písmom kmeňa jedného ducha, treba to uznať ako autoritu v rámci ich komunity; a 

(iii) Starší má duchovnú autoritu vykonávať očistu, takže to, čo určia na Zemi, je viazané v nebi a duchovnom svete; a 

(iv) Starší má duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo vyhlási za autoritu nad rušivými duchmi, je zviazané v nebi a 

duchovnom svete; a 

(v) Starší má duchovnú autoritu vykonávať väzby, takže to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané v súvislosti so spravodlivosťou a 

spravodlivosťou, je viazané v nebi av duchovnom svete; a 

(vi) Starší má duchovnú právomoc vykonávať požehnania, takže to, čo je na Zemi vyhlásené za požehnané, je požehnané v nebi a 

v duchovnom svete. 

Podľa tejto zmluvy môže iba starší vykonávať určité obrady, požehnania, ako sú definované v tejto zmluve. 

142,3 

Starec ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je Starší najčistejšia forma učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Starší stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý starší predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – živé 

stelesnenie tejto zmluvy. 

142,4 

Protokoly a normy Úradu starších 

Na základe tohto paktu je Najvyššia rada Jednoduchého kmeňa oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem 

týkajúcich sa Úradu starších, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek operačného postupu a funkcie, ktoré si takýto úrad 

vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady Jednoduchého kmeňa. 
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Článok 143 – Kňaz 

143,1 

Kňaz 

Postupy týkajúce sa výkonu funkcie kňaza, výkonu služby, inaugurácie do úradu, udalostí súvisiacich s uvoľnením úradu a 

úmrtím súčasných a predchádzajúcich nositeľov úradu upravuje tento článok Paktu a všetky prijaté dodatky podľa tohto paktu. k 

pravidlám tejto zmluvy a zmluvy jednej viery Boha. 

143,2 

Najvyššia inštancia právomocí a autority kňaza 

Autoritou tejto zmluvy a mocou ceremónie Najvyššej inštancie moci a autority kňaza má kňaz tieto skutočné obradné a duchovné 

autority: 

(i) Kňaz sám o sebe je posvätný Nástroj moci, živé stelesnenie novej zmluvy medzi nebom a zemou; a 

(ii) Keď kňaz hovorí v súvislosti so svätým písmom o jednej viere Božej, uznáva sa, že má v rámci svojej komunity na to náležitú 

autoritu; a 

(iii) Kňaz má duchovnú autoritu vykonávať očistu, takže to, čo vyhlási na Zemi, je viazané v nebi a duchovnom svete; a 

(iv) Kňaz má duchovnú autoritu vykonávať exorcizmus, takže to, čo vyhlási za autoritu nad rušivými duchmi, je zviazané v nebi 

av duchovnom svete; a 

(v) Kňaz má duchovnú autoritu vykonávať väzby tak, že to, čo je na Zemi vyhlásené za viazané, pokiaľ ide o spravodlivosť a 

spravodlivosť, je viazané v nebi a duchovnom svete.; a 

(vi) Kňaz má duchovnú právomoc vykonávať požehnania, takže to, čo je na Zemi vyhlásené za požehnané, je požehnané v nebi a 

v duchovnom svete. 

143,3 

Kňaz ako živý nástroj moci 

Podľa samotnej definície úlohy je kňaz najčistejšou formou učiteľa a sprievodcu. Je to pre hodnotu správy a diskurzu 

vedomostí. Nie je to na uzavretie alebo uväznenie mysle, ale na uvoľnenie reťazí, ktoré nás nútia veriť, že sme menej. 

Kňaz stelesňuje samotnú zmluvu tejto zmluvy a ako taký každý kňaz predstavuje v sebe a vo svojej úlohe nástroj moci – živé 

stelesnenie tejto zmluvy. 

143,4 

Protokoly a normy Kňazského úradu 

Touto zmluvou je Najvyššia rada jednej viery Boha oprávnená vytvoriť formálny súbor protokolov a noriem týkajúcich sa úradu 

kňaza, ktorý sa týka podrobnej definície a požiadaviek na prevádzkové postupy a funkcie, ktoré takýto úrad vyžaduje. 

Tieto normy samy o sebe musia stelesňovať a byť v súlade so špecifickými článkami tohto paktu a následne musia byť schválené 

hlasovaním Najvyššej rady jednej viery-boha. 

Obsignatum (uzákonenie) 

Článok 144 - Obsignatum 

144,1 

Decretum 
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NAJVYŠŠIE ZMLUVNÉ STRANY, ako uznanie a svedectvo o platnosti najposvätnejšej zmluvy a listiny, zmluvy o Božskom 

mužstve, ako je definované v článku 45 , zmluvy o božskom ženstve, ako je definované v článku 46 , zmluvy o božských 

apoštoloch ako je definované v článku 47 , Zmluva anjelov, svätých a démonov definovaná v článku 48 , Zmluva o duchovných 

štátoch , ako je definovaná v článku 49 , Zmluva o Slnku , ako je definovaná v článku 50 a Zmluva o Zemi , ako je definovaná 

v Článok 51 , vzájomne súhlasiť s touto listinou a paktom Pactum De Singularis Caelum. 

Ako uznanie nášho jednotného prísľubu k tomuto paktu a návrhu Spojeného neba týmto udeľujeme našu autoritu vrátane všetkých 

nástrojov moci, všetkých nárokov na autoritu svätej zmluve jedného neba a správnej autorite a štruktúre súvisiacich platných 

spoločnosti. 

Že žiadny dočasný orgán, bez ohľadu na to, v ktorom roku formácie, nebude proti tomuto sľubu a odovzdaniu moci 

odporovať. Okrem toho, že všetky nároky svetských autorít na moc a právomoc hovoriť, konať v mene Božského Stvoriteľa, 

Veľkých Duchov, Anjelov alebo Svätých sú okamžite zrušené a vyhradené pre túto zmluvu a tie inštitúcie, ktoré sú priamo 

vytvorené a pomenované týmto dokumentom. 

144,2 

Ratifikácia listiny a zmluvy 

Na základe dohody Vysokých zmluvných strán budú táto zmluva a pakt ratifikované v deň dohody a porozumenia na UCA 

E8:Y3208:8:A1:S1:M27:D1, tiež známy ako pondelok 21. decembra 2009. 
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