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Já, xxxxxxxxxx z Rodu Xxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 

 e-mail: xxxxxx@xxxxxxx, mobil xxxxxxxx 

 

                                                                                                              

 

                                                                       Do vlastních rukou JUDr. Pavla Rychetského Dr.h.c.  

                                                                              Ústavní soud ČR, pověřeného zástupce korporace - 

                                                                              trusty/důvěrníka - státu Česká republika   

                                                                              Joštova 8   

                                                                              660 83 Brno       

 

 

                                                                       Do vlastních rukou Petra Fialy 

                                                                       Úřad vlády České republiky 

                                                                       Nábřeží Edvarda Beneše 4 

118 01 Praha 1 – Malá Strana 

 

 

 

Nařízení 

 

 Já, xxxxx z Rodu xxxxxxx, Svobodný Suverénní Živý Člověk nařizuji Ústavnímu 
soudu ČR, Joštova 8, Brno a všem institucím pod správou Vlády České republiky s.r.o. , t.j.  

všem ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy pod vedením Vlády ČR 

s.r.o., které jsou registrovány na stránce upik.de a evidovány pod registračním číslem 

společnosti zabezpečit absolutní juristickou imunitu a absolutní ochranu 

prostřednictvím vydání speciálních dokladů, které budou mezinárodně akceptovatelné pro 

Suverénní Živé Člověky xxxxxx z Rodu xxxx, xxxxx z Rodu xxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxx, 

xxxx z Rodu xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxxx. 
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Já, xxxxx z Rodu xxxxx svým Prohlášením z Cestui que vie trust, na kterém je ověřen 

podpis u notářky JUDr. xxxxxx xxxxxx v xxxxxx evidovaný pod pořadovým číslem v knize 

osvědčení pravosti podpisů - česká verze: xxxxxxxxxxxxxx, 

anglická verze: xxxxxxxxxxxxx, 

odnímám z držby fiktivní Vlády ČR s.r.o., právo rozhodovat v záležitostech 

týkajících se mého života, mého jména, rodného čísla, mého majetku a mých nezletilých dětí.  

Mé jméno, rodné číslo a můj majetek a jméno, rodné číslo a majetek mých živě 

narozených dětí se dostal do správy fiktivního státu Česká republika s.r.o., na základě 

podvodu, manipulace, nedostatečné informovanosti a na základě stanovených zákonů, 

předpisů a nařízení s vládou Československé socialistické republiky, s vládou České 

republiky, právnickými osobami, fyzickými osobami, firmami, různými nevládními 

institucemi, finančními skupinami, bankami, pojišťovnami apod., které nejsou v souladu s 

přirozeným právem člověka a Kony Stavby Světa. 

 

 Odmítám nést odpovědnost za následky, ztráty a škody vzniklé jednáním jiných osob, 

kterým jsem vědomě nebo nevědomě, byť jen mlčením dovolil/a nebo i dal/a písemný 

souhlas, aby v mém jménu jednali a s mým životem, mým jménem, rodným číslem, 

majetkem, a životem, jménem, rodným číslem mých nezletilých dětí nakládali ve svůj 

prospěch, v zájmu jejich zisku. Všechny subjekty (tj. státy, právnické, fyzické osoby, finanční 

skupiny, banky a pojišťovací instituce, vládní a nevládní skupiny a instituce, zdravotní 

pojišťovny, sociální pojišťovny atd.), které podvodem využívají mé zdroje (tj. přírodní zdroje, 

aktiva, vklady, zlato, hotovost, duševní vlastnictví atd.) jako důvěryhodné subjekty, jsou mi 

povinny vrátit kontrolu nad mým životem, mým jménem, rodným číslem, mým 

majetkem a mými nezletilými dětmi a nahradit škodu mně a mým nezletilým dětem za 

celé období od okamžiku našeho živého narození. Tímto si nárokujeme vrátit veškerý 

náš hmotný a nehmotný majetek. 

Odmítám způsob správy mého Rodového majetku prostřednictvím fiktivní vlády ČR 

s.r.o. a nárokuji si zachovat má přirozená práva a svobody Suverénního Člověka. 

Odmítám jakékoli jednostranné nabídky a návrhy ze strany Ústavního soudu ČR, 

Joštova 8, Brno a Vlády ČR s.r.o., jejich nadřízených řídících struktur a podřízených 

vykonávajících struktur, pokud nebudou akceptovány z mé strany písemnou dohodou nebo 

smlouvou s podpisem, který je ověřen u notáře na Prohlášení z Cestui que vie trust a doložen 

autorizovanou doložkou a otiskem mého palce. 

Uplatňuji si vládu nad správou mého života, jména, rodného čísla, majetku a majetku 

mého Rodu a nezletilého potomstva. 

Nařizuji Ústavnímu soudu ČR, Joštova 8, Brno a všem institucím pod správou Vlády 

České republiky s.r.o, tj. všem ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy pod 

vedením Vlády ČR s.r.o., které jsou registrovány na stránce upik.de a evidovány pod 
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registračním číslem společnosti, aby ve lhůtě do tří po sobě následujících kalendářních 

dnů odstranili údaje: 

o personě xxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxx,  

o personě xxxxxx xxxxxxx, rodné čislo: xxxxxxxxxxx 

o personě xxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx,  

o personě xxxxxxx xxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx,   

o personě xxxxxxxxx xxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx 

ze všech záznamů, registrů, z historie, z nahrávek, nebo z obdobných systémů sloužících za 

účelem evidence, registrace, a to jak na digitálních tak písemných nosičích existujících a 

sloužících pro evidenci pod názvem Česká Republika s.r.o 

Nařizuji korporaci - státu Česká republika v zastoupení Ministerstva financí České 

republiky s.r.o., vedené na stránce upik.de a evidované pod registračním číslem společnosti 

DUNS® číslo: 49-501-3120, Letenská 525/15, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, stáhnout ze 

všech trhů ISIN a CUSIP čísla dluhopisů, které byly vydány na vytvořenou fikci 

xxxxxxxx xxxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxx,  

xxxxxxx xxxxxxxxx a rodné číslo xxxxxxxxxx,  

xxxxxxxx xxxxxxxx a rodné číslo xxxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxx xxxxxxxx  a rodné číslo xxxxxxxxxxxxx,  

xxxxxxx xxxxxxxx a rodné číslo xxxxxxxxxxxxxx 

a nařizuji jejich vyplacení na číslo účtu: CZxxxxxxxxxxxx do 60 dnů ode dne doručení 

tohoto dokumentu. 

 

Odmítám otrokářské zákony, nařízení, vyhlášky, diktaturu a odmítám akceptovat 

jakékoli dosud uzavřené Mezinárodní dohody, ke kterým jsem se nemohl/a vyjádřit a jejichž 

obsah ani neznám, protože Prohlášený Živý Člověk je Suverén. Mezi prohlášeným Živým 

Člověkem a Tvůrcem není žádná překážka a jakýkoli zásah do suverenity člověka je v 

rozporu s dokonalým dílem Tvůrce a vede k jeho zpochybnění.  

Podle Konů Stavby Světa 

je zakázáno 

zasahovat a pozměňovat mou DNA, poskvrnit čistotu mé krve, použít mé tělo během života i 

po jeho úmrtí pro dárcovské účely a laboratorní výzkumy. Rovněž 
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je zakázáno 

zasahovat a pozměňovat DNA mých dětí xxxxx z Rodu xxxxxxx, xxxxx z Rodu xxxxx, 

xxxxx z Rodu xxxxxx, poskvrnit čistotu jejich krve, použít jejich tělo během života a také po 

jejho úmrtí pro dárcovské účely a laboratorní účely. Rovněž 

je zakázáno 

zasahovat do mé svobodné vůle, majetku, zdraví, života a do pravomocí ohledně mých 

dětí. Rovněž 

je zakázáno 

zasahovat do svobodné vůle, majetku, zdraví, života a přirozeného práva mých dětí.  

 

Nařizuji Ústavnímu soudu ČR, Joštova 8, Brno a všem institucím pod správou Vlády 

České republiky s.r.o., tj. všem ministerstvům a ostatním ústředním orgánům státní správy 

pod vedením Vlády ČR s.r.o., které jsou registrovány na stránce upik.de a evidované pod 

registračním číslem společnosti, aby seznámili s touto skutečností všechny fiktivní státní 

nebo vládní zaměstnance. 

Zároveň upozorňuji Ústavní soud ČR, Joštova 8, Brno a všechny instituce pod 

správou Vlády České republiky s.r.o., tj. všechna ministerstva a ostatní ústřední orgány státní 

správy pod vedením Vlády ČR s.r.o., které jsou registrovány na stránce upik.de a evidovány 

pod registračním číslem společnosti, že jakýkoli zásah do mé svobodné vůle a biopole nebo 

jakýkoli nepřátelský čin z vaší strany a ze strany vašich nadřízených řídících struktur a 

podřízených vykonávajících struktur, který mi zabraňuje naplnění Tvůrcem daného 

předurčení, bude vždy podléhat přísnému a okamžitému posouzení podle přirozeného práva a 

podle Konů Stavby Světa. Rovněž bude mít okamžité (neodvratné) sakrální a jevné důsledky 

s projevením se na všech úrovních jemnohmotného a hrubohmotného světa. Jakýmkoli 

zásahem z vaší strany do mé Suverenity vyvoláte adekvátní reakci na moji ochranu pod 

záštitou přirozeného práva. 

Tyto nařízení nelze odvolat ani nijak napadnout nebo pozměnit, protože podle 

vašeho: 

Ústavního Zákona č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších změn (Ústava České republiky), 

Článek 85 

(2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit 

neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a 

rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.". 
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Neznalost přirozených práv člověka a Konů Stavby Světa není ospravedlněním a jejich 

porušení znamená zpochybňování Tvůrce se všemi karmickými následky pro vás a vaše 

Rody. 

Nařizuji, abyste ostatní ústřední orgány státní správy pod vedením Vlády ČR 

s.r.o., které jsou registrovány na stránce upik.de a evidovány pod registračním číslem 

společnosti, seznámili se skutečností, že tímto nařizuji vyřadit ze správy mého majetku 

fiktivní personu xxxxx xxxxxxx s rodným číslem do tří za sebou následujících pracovních dnů 

a nárokuji si nahradit tento majetek vlastníkem: 

xxxxx z Rodu xxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Česká republika 

ID OSN: 203 CZE 

Nařizuji korporaci - státu Česká republika v zastoupení Ministerstva vnitra ČR s.r.o. 

vedené na stránce upik.de a evidované pod registračním číslem společnosti DUNS® číslo: 49-

506-8413 Nad štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, vyjmout ze zprávy Katastru ČR 

veškerý majetek Suverénních Živých Člověků  xxxxxxxxxx z Rodu xxxxxx, xxxx z Rodu 

xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxxxx, xxxxx z Rodu xxxxxx, xxxxxx z Rodu xxxxx a číslo 

parcely xxxxxxxxx. 

 

 Na majetek tohoto/těchto vlastníka/ů zakazuji uplatňovat zákony, nařízení, vyhlášky, 

novely apod., které svojí povahou mohou uvedenému vlastníkovi způsobit majetkovou 

(finanční nebo jinou hmotnou) nebo nehmotnou újmu a zakazuji umožnit převod tohoto 

majetku na jiného vlastníka bez písemného a ověřeného souhlasu u notáře Svobodného 

Suverénního Živého Člověka xxxxx z Rodu xxxxxx. 

  

  V případě, že byly zahájeny legislativní procesy, jejichž cílem je sankce, pokuta, 

vymáhání, nátlak, zcizení, exekuce, porušení osobní svobody a neoprávněné sáhnutí na život, 

hmotný a nehmotný majetek vůči personě xxxxx xxxxxxxx rodné číslo: xxxxxxxx  nařizuji je 

s okamžitou účinností zastavit. V případě porušení přirozených práv člověka a Konů Stavby 

Světa a jakýmkoli nepřátelským zásahem do Suverenity Živého Člověka vás důrazně 

upozorňuji, že xxxxxx z rodu xxxxxx Suverénní Živý Člověk spadá pod ochranu Statusu 

Suveréna a tak očekávejte přiměřenou reakci. 

 

Podle Canonu 2057 - Jakýkoli správce nebo exekutor, který odmítne okamžitě zrušit 

Cestui Qui Vie trust, nebo chce-li muž/žena převzít kontrolu nad svou soukromou 
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osobou, vlastnit své postavení a kompetence, důvěrník se provinil podvodem a zásadním 

porušením svých povinností vyžadující jejich okamžité odstranění a trest. 

Já, xxxxxxxxxxxxxx z rodu Xxxxxxx Beneficiary, přikazuji důvěrníkovi / správci 

Ústavnímu soudu ČR, Joštova 8, Brno a Úřadu vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4,    

Praha 1 – Malá Strana, aby toto Oznámení vzal na vědomí a do 60 kalendářních dnů 

ode dne doručení tohoto dokumentu doručil písemné vyjádření na adresu: xxxxxxxxxxx 

z Rodu Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. 

 

Zároveň přikazuji, aby Ústavní soud ČR doručil písemné vyjádření: 

do vlastních rukou prezidenta ČR Miloše Zemana, Hrad 1, nádvoří č.p. 1, Hradčany, 

119 08 Praha 1 

do vlastních rukou Zbyňka Stanjury, Letenská 515/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana  

do vlastních rukou Víta Rakušana, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 

  

 

Já, xxxxxx xxxxxxxx z Rodu xxxxxx 

 

V xxxxxxx dne xxxxx     


