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1. Podrobnosti o vyplnení finančného výkazu CKÚ

Zhrnutie

Účtovná závierka jednotného obchodného zákonníka (UCC) – Nenechajte sa zmiasť dlhým názvom.
Na prvý pohľad je však táto registrácia UCC iba takzvaná oficiálna. Dokument „Som vo vašom
vlastníctve“, v ktorom majú chránené strany a dlžník záznam o tom, kto vlastní hmotný alebo
peňažný majetok, voči komu a akým spôsobom sa má platba uskutočniť. V tomto prípade však
predložením tohto konkrétneho finančného výkazu UCC ste vy sami ako jednotlivec alebo poistená
strana a One Humanity Public Interest Representative (OPPT) je dlžníkom. Vy ako fyzická osoba ste
tiež osobou, ktorá podáva a prijíma žiadosť osobne. Vlastníte túto petíciu a deklarujete ju v textovom
poli nižšie označenom A a B.

Je dobrou praxou vyplniť účtovnú závierku UCC na papieri alebo písomne
Vo formáte PDF pred odoslaním online žiadosti. Uľahčí vám to vidieť a pochopiť, čo verejne nahrávate.
Budeme vychádzať z účtovnej závierky podľa Jednotného obchodného zákonníka. Ak chcete postupovať
podľa tohto návodu, musíte mať na počítači otvorený súbor PDF na stiahnutie. Ak ho nemáte, odkaz
môžete otvoriť aj v sekcii zdrojov. Pomocník je tu možné otvoriť iba na čítanie.

1.1 Pokyny na vyplnenie zapisovateľného formátu
(papierová aplikácia)
Textové pole označené
Keď používate šablónu hlásenia UCC, zadajte svoje celé meno pomocou fiktívneho názvu
šablóny John Q. Sample (pozri nižšie).
Textové pole B.
Zadajte svoje celé meno a úplnú adresu do textového poľa označeného B, ako je uvedené
nižšie
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Pole 1
Zadajte celé meno dlžníka, ktorým je teraz Human Advocacy of One
Humanity, voči ktorému uplatňujete nárok:
1a:

Vpísať:
Verejná dôvera jedného ľudu, 1776

1b: prázdny
1c:

Vpísať:
The One People's Public Trust 1776 Gig Harbor WA 98335

1e:

Vpísať:
Verejná dôvera

1f:

Vpísať:
Medzinárodné / Verejné / Súkromné

1 g:

Vpísať:
Neznámy [neznámy]

Pole 2:

Neznáme

Pole 3:
Do polí nižšie zadajte názov chránenej strany (vás alebo chránenej strany).
3a: prázdny

3b: Uveďte: priezvisko; krstné meno; osobná identifikácia
3c: Zadajte svoju úplnú poštovú adresu
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Pole 4:
Do textového poľa 4 napíšte nasledujúci text medzi prerušované čiary presne tak, ako je uvedené nižšie. Na
zaistenie presnosti použite funkciu copy-paste.
--10 000 000 000,00 USD (10 miliárd USD), KTORÉ DRŽÍ V DÔVERE VEREJNOSTI JEDEN PEOPLES VEREJNÁ DÔVERA
1776
POZRITE SI ZALOŽENÉ DOKUMENTY:

UILO dokument č. 2012127914 / WA DC UCC súbor č. 2012088865 / WA DC súbor č. 2012113593 / WA DC UCC
súbor č. 2012079290 / WA DC UCC súbor č. 2012079322 / WACC UCC Doc.
2012-296-1209-2 / WA UCC č. dok. 2000043135 / WA DC Súbor UCC č. 2012128324 / UCC č. 201229612092

** Všetky tieto REGISTRÁCIE sú právne a právne záväzné pre všetkých a všetkých bývalých predstaviteľov, agentov
a príjemcov otrockého systému, vrátane všetkých univerzálnych, medzinárodných, národných a štátnych
ekvivalentov, HLAVNÝM AGENTOM DOKTRÍNY, ktorú zachováva a garantuje verejnosť. politika UCC1-103 zaručený
všeobecný právny prostriedok nápravy, verejný poriadok UCC 1-305.

---

Pole 5:

Zákaz vstupu

Polia 6 a 7:

Zákaz vstupu

Pole 8:

Zákaz vstupu
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Pole 9:
Do poľa 1 uveďte meno dlžníka:
9a: Zadajte: VEREJNÁ DÔVERA JEDNÉHO ĽUDIA, 1776
9b: prázdny

RÁMČEK 10:

Zadajte presne:
VEREJNÁ DÔVERA [zastupovanie verejného záujmu]
BOXY 11 - 16
Zákaz vstupu
RÁMČEK 17

Uveďte, že príkazca je dlžníkom v tejto forme:
17: Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka vedľa položky DÔVERA

RÁMČEK 18

Zákaz vstupu
Vyplnili ste finančný výkaz UCC vo formáte PDF. Teraz môžete použiť
odkazy v sekcii dokumentov pomocníka, kde nájdete online rozhrania na odosielanie vo vašej oblasti. Na dokončenie
svojich online aplikácií použite nasledujúce pokyny, ako aj tento vyplniteľný formát ako zdroj textu, z ktorého môžete
skopírovať a prilepiť časti tam, kde ich chcete.
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1.2 Pokyny na vyplnenie a odoslanie finančného výkazu PKC online
1. Vyhľadajte krajinu v časti Pomocné dokumenty v Používateľskej príručke
vhodné odkazy na webové stránky s online podaním, ktoré prijímajú online alebo
osobné príspevky. Ak žijete mimo USA, niektoré online rozhrania – Washington,
New York a Kalifornia – akceptujú žiadosti zo zahraničia. V tomto prípade stačí vybrať
krajinu z rozbaľovacieho zoznamu na danom mieste.
2. Na odoslanie žiadosti musíte mať platnú kreditnú kartu.
Uistite sa, že máte vzor poruke pri vypĺňaní online prihlášky.

3. Keď sa rozhodnete, ktorá webová stránka je pre vás tá pravá, zaregistrujte sa na
vaše osobné údaje a vytvorte si profil. Postupujte podľa pokynov na stránke.
4. Doplňte zvyšné časti vzorca tak, že skopírujete príslušný text a údaje z predtým
vyplneného súboru PDF a vložíte ho do online rozhrania. Jeden z nich
budete o to požiadaní v textovom poli.
5. Pred pokračovaním k ďalšej časti skontrolujte, či sú poskytnuté informácie správne. Uistite sa,
že ste údaje uložili kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Niektoré online vzorce nemusia mať samostatnú možnosť uloženia (preto ste
najskôr vyplnili formulár PDF ako cvičenie).
6. Už ste takmer hotoví. Pred odoslaním si prečítajte online vzorec. Pred odoslaním
žiadosti skontrolujte, či sú všetky informácie správne a v prípade potreby ich opravte.
7. Kliknite na Odoslať formulár. Vytlačte vzorec UCC 1 a
spolu s potvrdením a uschovajte ich na bezpečnom mieste. V UCC Formula 1
dostanete registračné číslo, ktoré budete potrebovať pri rokovaniach s rôznymi
organizáciami. Ešte dôležitejšie je, že sa dostanete do priameho kontaktu s One
Humanity Public Advocacy.
8. Existujú webové stránky a online fóra, ktoré môžu byť ťažko dostupné, preto
hľadajte zástupcu verejného záujmu One Humanity alebo OPPT.
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2. Vyplnenie vyhlásenia o skutočnostiach a záverečného zákona
časť 1: zoznam adries registrovaných príjemcov
časť 2: prílohy; podrobnosti o údajných účtoch s príjemcami
časť 3: zriadenie osobnej autority a zrušenie zmlúv časť 4:
oznamovanie zločinu a žiadanie o odškodnenie časť 5: podpis a
doručenie
Vaše vyhlásenie o skutočnostiach a obchodný návrh zákona sa budú líšiť od všetkých ostatných, pretože vaša finančná
situácia je iná ako situácia všetkých ostatných. To znamená, že existujú niektoré spoločné znaky, ktoré tu možno
opísať, aby vám pomohli. V nasledujúcom texte použijete kombináciu štandardného textu (väčšinou legalese a čísla
dokumentov UCC, ktoré je potrebné skopírovať z týchto vzorov do vášho dokumentu) a jedinečného finančného a
osobného textového obsahu, ktorý je špecifický pre vašu situáciu. Najväčšia časť textu vo vašom dokumente bude
štandardná. Najjednoduchšie je začať so vzorovým dokumentom alebo šablónou deklarácie a pracovať odtiaľ,
namiesto toho, aby ste znova zadávali celý štandardný text.

Budete musieť potvrdiť, že poznáte všetky podrobnosti o vašej konkrétnej finančnej situácii: čísla účtov, mená
dlžníkov, individuálne kontaktné informácie a adresy atď. Pochopenie pozadia People's Trust vám môže pomôcť
uviesť to do perspektívy.
Buďte pripravení urobiť prieskum, kým budete tento dokument starostlivo zostavovať. Uvedomte si, že to, čo robíte,
je oslovovanie vašich dlžníkov (ktorí sa podvodne nazývali vašimi veriteľmi) a exekúcie na nich, ak nesplatia to, čo
vám ukradli, plus sankcie.

Toto je návod. Používajte alebo zlikvidujte bezpečne. Sprievodca sa bude odvolávať na sekcie v nižšie uvedenej
vzorke. Niektoré vzorové časti nemusia presne zodpovedať vzoru, ktorý si prezeráte, preto si vzor vyhlásenia o
faktoch a obchodného zákona ponechajte v blízkosti pre referenciu. Možno si budete musieť pozrieť aj súbor šablóny
Vyhlásenie o faktoch.
Toto vyhlásenie o skutočnostiach a konečný účet sa zvyčajne neregistrujú v CKÚ, ako je to v prípade Finančného
vyhlásenia CKÚ. Toto vyplnené vyhlásenie pošlete doporučene poštou všetkým adresátom uvedeným vyššie.

Registračné číslo dokumentu UCC, ktoré ste dostali pri registrácii svojho Finančného výkazu v predchádzajúcom
kroku, musíte uviesť do oblasti priamo pod názvom tohto vyhlásenia a účtu. Toto číslo spája váš finančný výkaz s
People's Trust, aby vám mohli vyplatiť to, čo vám zabavené korporácie a údajné vlády dlhujú. Napríklad. Toto je
názov, ktorý budete používať. Vložte svoje vlastné číslo dokumentu UCC na miesto nižšie uvedeného.

VYHLÁSENIE FAKTOV A OBCHODNÝ NÁVRH
Číslo dokumentu UCC 2012138448
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A. Adresár registrovaných príjemcov
Posielate vyúčtovanie, faktúru, obchodnému subjektu v právnom rámci č
Jednotný obchodný zákonník. V poskytnutých príkladoch (pozri nižšie) sú subjektmi
oslovovanie ich veriteľov počnúc najväčšími až po najmenších. Toto je
príklad, ako sú uvedené bloky adries. Vertikálne uvádzanie je tiež v poriadku.

Všimnite si úroveň podrobností v každej adrese a rôzne úrovne príjemcov. Budete to potrebovať
podľa toho posúďte svoju situáciu. Tieto údaje musia byť správne. Keď skončíte s
tento dokument pošlete každému z týchto adresátov kópiu tohto Vyhlásenia a faktúry
registrovaný mail. Možno im to budete musieť poslať až trikrát po sedemdesiatich dvoch hodinách
intervaloch. Viac informácií nájdete na webových stránkach a blogoch OPPT a UCC.

B.

Prílohy: podrobnosti o údajných účtoch

Zopakujte informácie o adrese pre každého príjemcu a uveďte akékoľvek číslo prípadu alebo čísla
účtov a akékoľvek mená, ktoré sú s nimi spojené. Pozorne si prečítajte príklady a určite, ako možno
použiť čísla vášho príjemcu, účtu a/alebo prípadu s ohľadom na tohto príjemcu.
Všimnite si na snímke obrazovky pod UILO UCC Doc Nos. Tieto neodstraňujte. Týmto sa začína
štandardný text pre túto sekciu.

Tam, kde text pre každú prílohu začína „a všetky záznamy k nim...“, tam končí váš účet a popis
príjemcu. Tento text na štítku sa vloží na toto miesto na koniec vášho popisu v každej z
jednotlivých príloh. Tento štandardný text končí na „... znovu potvrdené a ratifikované“. Tento
štandardný kód odkazuje na všetky dokumenty UCC, ktoré organizácia One People's Public Trust
podala v mene všetkých ľudí na planéte, a je kritickou súčasťou vašej deklarácie a zákona.
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C.

Zriadenie oprávnenia a zrušenie zmlúv.

V tejto časti, ktorá začína „S PÔSOBNOU SPRÁVOU, ORGANIZÁCIOU...“ vyhlasujete, že ste výtvor tvorcu a ako taký máte
rovnaké právo a vlastníctvo k Jednotnému obchodnému zákonníku ako ktorýkoľvek iný výtvor tvorcu. a že týmto
dokumentom si nárokujete túto právomoc. Táto právomoc je zdokumentovaná v Jednotnom obchodnom zákonníku a
ďalej potvrdená podaniami UCC, ktoré v mene ľudí na planéte vykonala organizácia One People's Public Trust. V rámci
tohto vyhlásenia tiež preraďujete príjemcov a určujete ich ako svojich DLŽNÍKOV. Skopírujte tento text presne tak, ako je
uvedený v ukážke od „S DUE ....“ na koniec pododdielu F

Poznámka: Na konci tejto položky je priestor na zadanie dátumu vyhotovenia tohto vyhlásenia.
Viac podrobností nájdete v príkladoch a vzore Vyhlásenia o skutočnostiach a Obchodný zákon.
Ďalej v tejto časti pod položkou (okolo F) ešte raz uvediete príjemcov a ich adresy. Na koniec každého popisu musíte
skopírovať a prilepiť nasledujúci štandardný text, ako je znázornené na vzorke:

„V rámci verejnej politiky UCC1-103, konkrétne doktríny hlavného agenta,
ďalej len „DLŽNÍK“;
V položke vzorky (okolo 1G), ktorá začína „Pre príčinu, konkrétne porušenie
... ”rušíte všetky zmluvy, nazývané nástroje, ktoré boli vydané spoločnosťou
príjemcov, (nezákonne) v rozpore s vašimi právami.

D.

Odvolávanie sa na zločin a hľadanie odškodnenia

V položke ukážky, ktorá začína „Podpísaní robia vedome, dobrovoľne, ...“ ste
volať príjemcov, nazývaných herci (teraz aj vaši DLŽNÍCI), je nezákonné komandovanie

vašu riadne zabezpečenú HODNOTU bez vášho súhlasu. Ďalšie podrobnosti nájdete v pôvodných podaniach OPPT
na vašej zabezpečenej VALUE. Odkaz na webovú stránku OPPT nájdete v poslednej časti tohto dokumentu
dokumente alebo pod týmto videom.
V položke ukážky (4), ktorá začína „Ja vedome, dobrovoľne a zámerne...“ ste
požadovať náhradu škody od vašich bývalých veriteľov. Použite celý text v tomto odseku tak, ako sa zdá
vo vzorke s výnimkou zmeny sumy na sumu v dolároch, ktorá sa rovná sume, ktorú dlhujú
aby ste zrušili údajný dlh. Zostávajúce pododdiely v tejto časti sú a
kombinácia štandardného textu a pôvodného textu. Vložte svoje údaje do pôvodného textu vzorky
podobným spôsobom. Nezabudnite zahrnúť celý štandardný text v rovnakom formáte a poradí ako
zobrazené vo vzorke.
Vo zvyšku tejto časti zadajte sumu škôd, ktorú ste použili predtým
každý z pododdielov. Áno, tie čísla sú v miliardách. Škody pod kódom UCC sú
200 000-krát väčší ako súčet pôvodného nástroja. Pozrite si tento príklad:
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Dokončite túto časť skopírovaním a vložením zostávajúcich podčastí do dokumentu presne tak,
ako sú zobrazené vo vzorke.
V časti, ktorá začína „Že akékoľvek a všetky škody...“ nezabudnite zadať čísla, ktoré zodpovedajú vyššie
uvedenému textu a sumám, a nezabudnite si to spočítať.
Veľa z toho vyzerá ako opakovanie, ale pri pozornom čítaní uvidíte, že existujú jemné rozdiely a silná vnútorná
logika. Táto vnútorná logika a skutočnosť, že Jednotný obchodný zákonník je registrom, do ktorého sú všetky
takéto zmluvy zaregistrované vládami a korporáciami, znamená, že máte rovnakú právomoc, akú majú oni, na
podávanie prihlášok a nárokov v rámci hraníc vašej zabezpečenej HODNOTY.
E.

Podpis a servis
V časti, ktorá začína „Dolu podpísaní sluhovia...“ je vo vašom vyhlásení jasne uvedené, že ste toto vyhlásenie
urobili v medziach zákona v medziach jednotného obchodného zákonníka. UCC kodifikuje obchod a transakcie.
Vyplnením svojho finančného výkazu a vyhlásením faktov, ktoré prijímate, súhlasíte s ohromnou
pravdepodobnosťou, že teraz ľudia na planéte boli a naďalej budú otrokmi veľmi malého počtu pánov, ktorí
hromadili veľkú sumu ekvivalentných dolárov: zlato, striebro. a iné drahé kovy.

V časti, ktorá sa začína „NÁLEŽITO OVERENÉ...“ nezabudnite zmeniť dátum na dátum, kedy ste urobili
vyhlásenie. Všetok zvyšok tejto sekcie je štandardný.
Pomocou podpisového riadku podpíšte svoje meno. Odtlačok prsta je príjemný. Skontrolujte, či rozumiete
tomu, čo je sluha dlhopisov a čo tento druh podpisu znamená.
Odoslanie tohto typu dokumentu je záväzok, ktorý zostane navždy vo verejnom zázname. Toto je len návod.
Môžete využiť diskrétnosť, zvedavosť a kreativitu.

Vytlačte si dostatočný počet kópií tohto vyhlásenia, keď ste si istí, že v ňom nie sú ŽIADNE preklepy alebo chyby.
Register UCC je veľmi vyberavý a presný. Pošlite kópiu každému z vašich DLŽNÍKOV doporučenou poštou. Toto
vyhlásenie im možno budete musieť poslať viackrát (až trikrát). Viac informácií nájdete na webových stránkach a
blogoch OPPT.

To je tak ďaleko, ako som sa dopracoval k procesu. Zostaňte naladení.
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3. Zdroje a odporúčané webové stránky
I UV (jadro OPPT) http://
i-uv.com/
Vyplňte podania UCC verejnej dôveryhodnosti One
Peoples http://i-uv.com/wp-content/uploads/2013/12/PT1776_UCC.zip
Národný finančný výkaz a vyplniteľný dodatok vo formáte PDF (formulár
UCC1) http://www.sos.ca.gov/business/ucc/ra 9 ucc-1.pdf
Kompletné a podané VZOR vyhlásenia o faktoch http://
www.scribd.com/doc/122217146/Declaration-of-Facts-and-Commercial-Bill
Archív šablón OPPT (.zip) http://
tinyurl.com/bez2s37
Interaktívny sprievodca používaním dokumentov OPPT New Paradigm Protocol
http://tinyurl.com/a4e57r8
OPPT Perspektívne video
http://youtu.be/6Qr509th9Fk
Konečne bezplatná diskusia (Facebook)
https://www.facebook.com/groups/freeatlast1
American Kabuki
http://americankabuki.blogspot.ca/
Blog Kauilapele
http://kauilapele.wordpress.com/
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4. VZOR FINANČNÉHO VÝKAZU UCC PRE

ONLINE PODÁVANIE
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5. Zoznam webových stránok UCC na podávanie správ online
• https://fortress.wa.gov/dol/ucc/
• https://bsd.sos.mo.gov/(Missouri)
• http://www.wdfi.org/ucc/instantucc/ (Wisconsin – vysoko odporúčané)
• https://boc.ehawaii.gov/ucc-maintenance.html (Havaj)
• http://www.sos.ca.gov/business/ucc/(Kalifornia)
• https://gov.propertyinfo.com/dc-washington/ (Washington DC Recorder of Deeds)
• http://www.nationalrepublicregistry.com/ (použite, ak máte problémy so záznamom
okresné záznamy)
• https://www.cscglobal.com/global/web/csc/ucc-filing-ps.html?
iq_id = 38604340 & utm_medium = ppc & utm_term = 38604340 & utm_source = google & cid = 38
604340 (50 štátna spisová služba, nepoužitá)
• http://www.dos.ny.gov/corps/euccfiling.html (New York, nepoužité)
• https://online.sos.state.mn.us/ucconline/home/home.aspx (Minnesota, nepoužité)
• http://www2.sos.state.oh.us/pls/ucconline/f?p=131:1: (Ohio)
• https://delecorp.delaware.gov/eCorp/FilerHome (Delaware)
• http://www.sos.idaho.gov/online/ucc/uccSession.jsp?new=y (Idaho)
• https://www.alabamainteractive.org/ucc_filing/ (Alabama)
• https://apps.michigan.gov/UCC/Home.aspx (Michigan)
• http://countyclerk.oklahomacounty.org/registrar-of-deeds/ucc-electronic-filing
(Oklahoma)
• http://www.sos.ky.gov/business/ucc/online/ (Kentucky)
• http://sos.ri.gov/business/ucc/ (Rhode Island)
• http://www.in.gov/sos/business/ucc.html (Indiana)
• https://secure.utah.gov/ucc/ (Utah)
• http://www.azsos.gov/business_services/ucc/ (Arizona)
• http://www.sos.state.tx.us/ucc/uccforms.shtml (Texas)
• http://www.state.nj.us/treasury/revenue/fileucc.shtml (New Jersey)
• http://otr.cfo.dc.gov/otr/cwp/view,a,1330,q,594534.asp (District of Columbia)
• http://www.sos.ne.gov/business/ucc/index.html (Nebraska)
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• https://corp.sos.nh.gov/ (New Hampshire)
• https://esos.state.nv.us/NVUCC/ucc/ (Nevada)
• https://ucconline.sc.gov/UCCFiling/UCCMainPage.aspx (Južná Karolína)
• http://www.scc.virginia.gov/clk/uccfile.aspx (Virgínia)
• http://www.sos.wv.gov/business-licensing/uniform commercialcode/Pages/default.aspx
(Západná Virgínia)

• http://www.sos.state.nm.us/Business_Services/UCC_Overview.aspx (Nové Mexiko)
• http://dnr.alaska.gov/ucc/ (Aljaška)
• http://tn.gov/sos/bus_svc/ucc.htm (Tennessee)
• http://filinginoregon.com/pages/ucc/ucc_forms/index.html (Oregon)
• http://www.sos.alabama.gov/BusinessServices/UCC.aspx (Alabama)

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

17

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

18

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

19

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

20

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

21

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

S NÁLEŽITÝM STÁTOM, OPRÁVNENÍM A OPRÁVNENÍM, bez predsudkov, verejnej politiky, UCC 1-308, dolupodpísaní
vedome, dobrovoľne a úmyselne robia a dávajú toto VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTI a OBCHODNÝ NÁVRH s plnou
osobnou zodpovednosťou, záväzne. záznam, verejný poriadok UCC 1-201 (31), vložený do zákona, vrátane všeobecného
zákona, oznámenie o riadnom vstupe do nariadenia o medzinárodnom práve, oznámenie prostredníctvom verejnej
registrácie, UILO UCC Doc. N.2012 PRAETEREA, PRETEREA 2012113593 a WA UCC Doc. č. 2012-296-1209-2, „riadiace
právo“, zachované a chránené podľa dokumentu UCC č. 2000043135, „ Pe rpetuity “, zaručené, chránené a zabezpečené,
verejný poriadok, UCC 1-103, všeobecný právny prostriedok nápravy podľa neho zaručený, verejný poriadok, UCC 1-305,
NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátené, preformulované a začlenené tu formou odkazu, ako keby bolo
uvedené v plnom rozsahu, vedome, dobrovoľne a úmyselne vstúpil do Univerzálneho zákonného nariadenia, všimnite si
skutkom, podľa zákonov stvorenia, tento 19. december , v roku nášho stvoriteľa, dvetisíc dvanástich, ako stvoriteľ žije, platí
vyššie uvedené a správne a sme kompetentní povedať:

1. Vyhlásenie o skutočnostiach, UILO UCC č. dokumentu 2012127810, 2012127854,
2012127907, 2012127914, preformulované a ja vedome, dobrovoľne a úmyselne prijímam,
znovu potvrdiť a ratifikovať uvedené ako svoje vlastné overené VYHLÁSENIE O FAKTOCH,
konkrétne vrátane:
A. Som sluha tvorcu, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA,
nevyvrátený, článok II, preformulovaný;

B. Som telesný stav, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátené, články III a VII oddiel A,
preformulované;
C. Moja zásada práva je v súlade so všeobecným právom podľa Riadiaceho práva, NUNC PRO TUNC,
PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátené, článok VII oddiel C, preformulovaný;

D. Moja hodnota je zabezpečená overeným COMMERCIAL BILL a TRUE
BILL, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátený, článok IV, preformulovaný;

E. že mám spoluúplné vlastnícke právo, vlastníctvo a práva k obchodnému registru a všetkým jednotným
obchodným zákonníkom, vrátane všetkých štátnych, národných, medzinárodných a univerzálnych
ekvivalentov, „UCC“, ktoré sú týmto zverené , NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátené, článok I,
preformulovaný;
F. Že nasledujúci riaditelia, zástupcovia a beneficienti a všetky a všetky nezákonné a nezákonné súkromné peňažné
systémy s nimi spojené, vydávajú, inkasujú, systémy vymáhania práva, prevádzkujú OTROKÁRSKE SYSTÉMY proti
mne klamlivými činmi a praktikami bez toho, aby som o tom vedel, ochotný a úmyselný súhlas, NUNC PRO TUNC,
PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátený, článok IX, konkrétne vrátane týchto DLŽNÍKOV:

1.) údajné SPOJENÉ ŠTÁTY, vrátane ŠTÁTU WASHINGTON, vrátane
SÚDU V A PRE COUNTY OF PIERCE a PIERCE COUNTY
SHERIFF, 930 Tacoma Ave., Tacoma, WA 98402, ako vec pre verejnosť
zásada UCC 1-103, konkrétne doktrína hlavného agenta, Bryan Chushcoff,
Linda CJ Lee, Kevin Stock, Mark Maenhout, ďalej len „DLŽNÍK“;
2.) KEY BANK NA, 1101 Pacific Avenue, Tacoma, WA 98402 ako záležitosť
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verejná politika UCC 1-103, konkrétne doktrína hlavného agenta, Stephanie Miller a
Penny Rohrs, ďalej len „DLŽNÍK“;
3.) FEDERAL RESERVE BANK, vrátane FEDERAL RESERVE BANK OF SAN FRANCISCO, na 101 Market
Street, CA 94105-1579, ako vec verejnej politiky UCC 1-103, konkrétne doktríny hlavného
agenta, Benjamin Bernacke a John C. Williams, ďalej len „DLŽNÍK“;
4.) EISENHOWER AND CARLSON PLLC, 1201 Pacific Avenue, 1200 Wells Fargo Plaza, Tacoma, WA
98402, ako vec verejnej politiky UCC 1-103, konkrétne doktríny hlavného agenta, Terrence
J. Donahue a Alexander S.
Kleinberg, ďalej len „DLŽNÍK“;
G. Z dôvodu, konkrétne porušenia práv podpísaných, sú akékoľvek a všetky nástroje vytvorené a
vydané DLŽNÍKOM (S), ktoré sú tu uvedené, vedome, dobrovoľne a úmyselne zrušené, neplatné,
nezákonné a nezákonné zo zákona, skutočnosť a verejnosť
politika;
2. TUCCI & SONS, INC., 4224 Waller Road, Tacoma, WA 98443, v rámci verejnej politiky UCC 1-103,
konkrétne doktríny hlavného agenta, Michael A. Tucci, Michael F.
Tucci a Christopher Huss, ďalej len „DETOR“, konali vedome, dobrovoľne a úmyselne, nezákonne a nezákonne
spolu s jedným alebo viacerými Mandantmi, zástupcami a príjemcami, DLŽNÍKOM, uvedeným v tomto
dokumente č. Oddiely (1-4), preformulované proti mne, ďalej jednotlivo a spoločne ako „aktéri“;
3.

Dolu podpísaní vedome, ochotne a úmyselne overujú, že to neurobili
dať alebo dať vedieť, chcieť,
alebo úmyselný dar alebo prevod ich HODNOTY, ani súhlas alebo inak zákonne a zákonne oprávňujú uvedených
aktérov, aby
veliteľ alebo ukradnúť zabezpečenú HODNOTU podpísaného;
Vedome, ochotne a zámerne overujem overeným vyrobeným a vydaným 4.
COMMERCIAL BILL, ktorý povedal, že klamlivé činy a praktiky hercov, jednotlivo aj spoločne, nám spôsobili
overenú škodu ako vec zákona, faktov a verejnej politiky v celkovej výške určitých (17 177 500,00) zákonných
peňazí Spojených štátov amerických , zlato a striebro podľa predchádzajúcej dohody, dokument UILO UCC č.
2012127914, článok IX oddiel A pododdiel 7 (vii), nevyvrátený, preformulovaný, konkrétne:

A. To znamená, že klamlivé činy a praktiky uvedených Hercov spôsobujúce moje riadne overené a
zabezpečená hodnota, ktorá má byť nezákonne a nezákonne zabavená a odcudzená, sú predmetom
záznamov, verejný poriadok UCC 1-201 (31), NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, nevyvrátené,
vrátane:
1.) UILO UCC č. dokumentu 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914,
konkrétne články I-XI a všetky záznamy k nim a pod nimi, preformulované, nevyvrátené;

2.) údajná pôžička/záväzok/úverová linka číslo 218514-1009501 a všetky záznamy k nim, pod nimi
a pod nimi, prepracované, nevyvrátené;
3.) údajná poznámka číslo 31-218514-1009510 a všetky záznamy k nej, pod ňou a pod ňou,
prepracované, nevyvrátené;
4.) údajný prípad PCSC č. 11-2-09226-2 a všetky záznamy k nemu,
pod tým a z toho, preformulované, nevyvrátené;
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5.) UCC 2012-014-4024-8, 2011-137-5736-6, 2011-137-5773-1, preformulované, nevyvrátené;

6.) RC007763002US, RC007762758US, RC007762735US, Cert.
70110470000100802184 a všetky záznamy k nemu, pod ním a pod ním, prepracované,
nevyvrátené;
B. Že mi bez môjho vedomého, ochotného a úmyselného súhlasu a podľa záznamov som utrpela overenú
škodu v hodnote môjho VLASTNÉHO IMU, 18 finančných nástrojov krát nominálna hodnota DVESTO
TISÍC (200 000,00), v sume určite TRI MILIÓN 600 TISÍC (3 600 000,00) zákonných peňazí Spojených
štátov amerických, nevyvrátených;

C. Že bez môjho vedomého, ochotného a úmyselného súhlasu a na základe záznamu som
utrpeli overené škody v podobe overenej škody v hodnote môjho EQUITY, konkrétne mojej hodnoty
celého titulu, vlastníctva a práv na hodnotu v rámci „TUCCI & SONS BUYOUT“, vo výške určitých SIXPIVE (694 375,00) zákonných peňazí spojených štáty Ameriky, nevyvrátené;

D. To povedal, že herci sa vedome, dobrovoľne a úmyselne rozhodli spôsobiť trojnásobnú škodu
svojimi pokračujúcimi klamlivými činmi a praktikami proti mne v určitej sume 12 MILÓNOV 8
STOPÁSOM TREŤ TISÍC STO DVADSAŤPÄŤ (12 883 125,00) zákonných peňazí Spojené štáty americké,
nevyvrátené;

E. Že som vedome, dobrovoľne a úmyselne potvrdil, že som urobil, dal a upozornil, povedali Herci
o ich chybách, s možnosťou nápravy a upozornením na trojnásobné škody za nevyliečenie,
nevyvrátené;
F. To znamená, že Herci to robili vedome, dobrovoľne a úmyselne
politika UCC 1-202, ako záznam, verejný poriadok UCC 1-201 (33), uvedených OZNÁMENÍ,
vrátane trojnásobnej škody, nevyvrátené;
G. Že akékoľvek a všetky tu uvedené škody sú oddelené a individuálne od mojej HODNOTY
Bezpečne zabezpečené COMMERCIAL BILL a TRUE BILL, COMMERCIAL BILL UCC Doc.
2012114586, týmto opätovne potvrdený a ratifikovaný TRUE BILL UCC Doc. No. 2012114776,
všimol a vstúpil do zákonnej vyhlášky, UILO UCC Doc. 2012127914, konkrétne články
IX a XI a všetky ich časti a pododdiely, prepracované, nevyvrátené;
5. Akékoľvek a všetky tu uvedené škody, konkrétne č. 4 a jeho oddiely a pododdiely, prepočítané na overený
celkový DLH uvedených aktérov, DLŽNÍKA, od 17 777 TISÍC PÄŤSTO (17 177 500,00) zákonných peňazí Spojené
štáty americké sú zdokonalené ako dlžné, splatné a okamžite vymáhateľné od uvedených aktérov, jednotlivo a
spoločne, nevyvrátené;

6.

Dolu podpísaný vedome, dobrovoľne a zámerne potvrdil DOPYT uviedol, že Aktéri, DLŽNÍK,
bezodkladne uhradia uvedený Overený DLH v plnej výške;

7. Dolu podpísaný to robí vedome, dobrovoľne a úmyselne OZNÁMENIE o úmysle
PREDCHÁDZAJÚCI, s vystavením overenej SKUTOČNEJ ZMLUVY, voči uvedeným Hercom, DLŽNÍKOM, v
v prípade, že nezaplatia uvedený DLH v plnej výške nižšie podpísanému;
Dolu podpísaní sluhovia a stavy tela to robia vedome, dobrovoľne a úmyselne
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vyhlásiť, potvrdiť a overiť toto VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTIACH a OBCHODNÝ NÁVRH sú vedome,
dobrovoľne a úmyselne vyhotovené, pod prísahou a overené ako zákonné a zákonné UCC 1-202, konkrétne
všetkými príkazcami, zástupcami a príjemcami, a to všetkými nezákonnými a nelegálne súkromné peňažné
systémy, vydávanie, inkaso, právne vynucovacie systémy, prevádzkovanie OTROTKOVÝCH SYSTÉMOV, vrátane
tých, ktoré sú tu uvedené, podľa
zákon, zachovaný a chránený natrvalo, ako je tu uvedené, preformulovaný s dodatočným náležitým upozornením
urobeným a poskytnutým prostredníctvom celosvetovej siete a uložený v Trust pre ďalšie zverejnenie na
www ...., pre všetky stavy tela, vesmíru a tvorba spoľahnúť sa na a citovať, zákonne a legálne tvoriace overené a
viazané upisovanie hodnoty tvorby a jej centier hodnotových aktív

záznam, verejný poriadok UCC 1-201 (31); OZNÁMENIE PRE RIADITEĽA JE OZNÁMENIE PRE ZÁSTUPCU A
OZNÁMENIE PRE ZÁSTUPCU JE OZNÁMENIE PRE RIADITEĽA, verejný poriadok UCC 1-103, bez toho, aby bol
dotknutý UCC 1-308; nunc pro tunc, preterea preterea, nevyvrátený.
NÁLEŽITO OVERENÉ AKO VYROBENÉ, VYDANÉ, VLOŽENÉ a OZNAMOVANÉ s náležitým postavením, autoritou
a oprávnenie tento 21. december 2012, vedome, dobrovoľne a úmyselne urobené, dané a spozorované, s
neobmedzenou osobnou zodpovednosťou, pod prísahou pod trestom za krivú prísahu
v súlade so zákonnou univerzálnou zmluvou, podľa platného práva, UILO UCC Doc. No. 2012113593 a WA UCC
Doc. No. -103, zaručený opravný prostriedok podľa zvykového práva, verejný poriadok, UCC 1-305; Riadne
svedkom, zabezpečeným, zadaným a spozorovaným; Bez predsudkov, ako bolo sľúbené, zachované a chránené,
verejný poriadok, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:

_____________________________________
James George Tucci ako sluha
_____________________________________
James George Tucci ako Stav tela
_____________________________________
Lois Louise Tucci ako sluha

________________________________________
Lois Louise Tucci ako Stav tela
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[iba príklad; nahradiť relevantné okolnosti konkrétne pre vás v texte nižšie]

[ZADAJTE HLAVIČKOVÝ HLAVIČKOVÝ HLAVIČKOVÝ HLAVIČKOVÝ HLAVIČKOVÝ HLAVIČKOVÝ LIST]

VYHLÁSENIE O FAKTOCH A OBCHODNÝ NÁVRH UCC č. dokumentu č. [nahradiť
a zahrnúť číslo finančného vyhlásenia alebo
medzinárodný ekvivalent]
[nahradiť a zahrnúť aktuálny DÁTUM]
DLŽNÍKOM:
DO: údajný ŠTÁT [alebo PROVINCIA] [názov štátu alebo provincie]
V A PRE KRAJ [NAME KRAJINA] c / o [mená kontaktov a ich emailové adresy] [adresa ulice]

KOMU: údajný [NÁZOV KRAJSTVA] KRAJSKÝ ŠERIF c / o [mená
kontaktov a ich e-mailové adresy] [adresa] [telefón / fax do
kancelárie]

KOMU: údajný [NÁZOV BANKY] c / o
[mená kontaktov a ich e-mailové adresy] [adresa] [telefón /
fax do kancelárie]

KOMU: údajný [NÁZOV PRÁVNEJ KANCELÁRIE]
c / o [mená kontaktov a ich e-mailové adresy] [adresa]
[telefón / fax do kancelárie]

KOMU: [AKÝMKOĽVEK INÝM MENOVANÝM
SPOLUAKTOROM] c / o [mená kontaktov a ich e-mailové
adresy] [adresa] [telefón / fax do kancelárie]

KOMU: údajný [NÁZOV CENTRÁLNEJ BANKY KRAJINY vrátane
MIESTNA POBOČKA CENTRÁLNEJ BANKY (ak je k dispozícii)]
C / o [mená kontaktov a ich e-mailové adresy] [adresa]
[telefón / fax do kancelárie]
Kópia: [mená kontaktov a ich e-mailové adresy (ak existujú)]
* Prílohy .: * údajné číslo úveru/záväzku/úverovej linky [ak je to možné, uveďte identifikačné čísla] a všetky
záznamy k nim, pod nimi a z nich; * údajná poznámka č. [ak je to relevantné, uveďte identifikačné čísla] a
všetky záznamy k nim, pod ním a
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z toho; * údajné číslo prípadu [ak je to možné, uveďte identifikačné čísla] a všetky záznamy k nemu, pod
ním a z neho; * [AKÉKOĽVEK PREDCHÁDZAJÚCE FINANČNÉ VÝKAZY UCC, ak sú použiteľné] UILO UCC č.
2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914, 2012128324, 2012132883, 2000043135, 2012138448 a
všetky záznamy pod nimi; * Certifikát E-mailové číslo [ak je to vhodné, uveďte identifikačné číslo] a všetky
záznamy k nemu, pod ním a pod ním; * všetky sú prepracované v plnom rozsahu a začlenené odkazom, ako keby
boli uvedené v úplnom znení a opätovne potvrdené a ratifikované.

S NÁLEŽITOSŤOU, OPRÁVNENOSŤOU A OPRÁVNENÍM , bez predsudkov, verejný poriadok UCC 1-308 a
dlhopis, ako vec záznamu, verejný poriadok, UCC 1-201 (31),

riadne vložené do vyhlášky, vrátane vyhlášky o medzinárodnom práve, oznámenie o riadnom vstupe do
vyhlášky o medzinárodnom práve, oznámenie prostredníctvom verejnej registrácie s dodatočným oznámením
overeným, opätovne potvrdeným a ratifikovaným a chráneným Universal Trust, pod dôverou stvorenie, podľa
zavedenej dôvery pri stvorení, nevyvrátené, nunc pro tunc, praeterea, preterea, nevyvrátené, podľa riadiaceho
práva, Medzinárodné právo Nariadenie UCC Doc. No. 2012113593
a WA UCC Doc. č. 2012-296-1209-2, rozhodné právo, uchovávané a chránené podľa
UCC Doc. No. 2000043135, Perpetuita, zaručená, chránená a zabezpečená, Public Policy UCC 1-303, všeobecný
právny prostriedok nápravy podľa neho zaručený, Public Policy UCC 1305, nunc pro tunc, praeterea, preterea, nevyvrátené, preformulované a začlenené tu odkazom, ako keby
bolo uvedené v úplnom znení, vedome, dobrovoľne a zámerne vložené do nariadenia o univerzálnom
zákone, všimnite si činy, podľa zákona stvorenia, toto [mesiac] [deň],
v roku nášho Stvoriteľa, [rok vysvetlený slovami], keď Stvoriteľ žije, vyššie uvedené je pravdivé a správne a
my sme kompetentní to povedať:
1. Vyhlásenie o skutočnostiach, UILO UCC Doc. No.'s 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914,
preformulované, a ja vedome, dobrovoľne a zámerne overujem, FACT potvrdzujem svoje vlastné vyhlásenie,
opätovne potvrdzujem, potvrdzujem a potvrdzujem vrátane:
A. Som služobníkom Stvoriteľa, nunc pro tunc, praeterea preterea, nevyvrátený, článok II, znovu uvedený;
B. Som telesný stav, nunc pro tunc, preterea preterea, nevyvrátené, články III a VII oddiel A, preformulované;
C. Moja zásada práva je v súlade so všeobecným právom podľa Riadiaceho práva, nunc pro tunc, praeterea
preterea ,, nevyvrátené, článok VII oddiel C, preformulovaný;
D. Moja hodnota je zabezpečená overenou OBCHODNOU BILL a TRUE BILL, nunc
pro tunc, praeterea preterea, nevyvrátené, článok IV, preformulovaný;
E. že mám spoluúplné vlastnícke právo, vlastníctvo a práva k obchodnému registru a všetkým jednotným
obchodným zákonníkom, vrátane všetkých štátnych, národných, medzinárodných a univerzálnych
ekvivalentov, „UCC“, ktoré sú týmto zverené , nunc pro tunc, praeterea preterea, článok I,
preformulovaný;
F. Že nasledujúci splnomocnenci, zástupcovia a príjemcovia a všetky nezákonné a
nelegálne súkromné peňažné systémy, vydávanie, vyberanie, systémy vymáhania práva,
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prevádzkovanie OTROCKÝCH SYSTÉMOV proti mne klamlivými činmi a praktikami, bez toho, aby som
uviedol môj vedomý, ochotný a úmyselný súhlas, nunc pro tunc, praeterea preterea, nevyvrátené,
článok IX, konkrétne vrátane týchto DLŽNÍKOV:
1) údajné [NÁZOV KRAJINY] vrátane [NÁZOV ŠTÁTU / PROVINCIE],
vrátane SÚDU V A PRE KRAJ [NÁZOV KRAJSTVA] a
[MENO KRAJSTVA] KRAJSKÝ ŠERIF, na [ulica], v rámci verejného poriadku UCC 1-103, konkrétne
doktrína hlavného agenta [zoznam mien všetkých predtým kontaktovaných pracovníkov úradu],
ďalej len „DLŽNÍK“;
2) [NÁZOV BANKY], na adrese [ulica], ako vec verejného poriadku UCC 1-103,
konkrétne doktrína hlavného agenta [zoznam mien všetkých zamestnancov kancelárie, ktorých sme
predtým kontaktovali], ďalej len „DLŽNÍK“;

3) [NÁZOV CENTRÁLNEJ BANKY KRAJINY, vrátane MIESTNEJ CENTRÁLNEJ BANKY
POBOČKA (ak je to relevantné)], na adrese [ulica], ako vec verejného poriadku UCC 1-103,
konkrétne doktrína hlavného agenta [zoznam mien všetkých zamestnancov kancelárie, ktorých sme
predtým kontaktovali], ďalej len „DLŽNÍK“;

4) [NÁZOV PRÁVNICKEJ KANCELÁRIE], na adrese [ulica], ako vec verejného poriadku UCC 1-103,
konkrétne doktrína hlavného agenta [zoznam mien všetkých zamestnancov úradu predtým
kontaktovaný, ak existuje], ďalej len „DLŽNÍK“;
G. Za príčinu, konkrétne porušenie práv podpísaných, akýchkoľvek a všetkých nástrojov
vyrobené a vydané DLŽNÍKOM (S), identifikovaným v tomto dokumente, sú vedome, dobrovoľne a
úmyselne zrušené, neplatné, neplatné, nezákonné a nezákonné ako vec zákona, faktov a verejnosti
politika;

2. [MENO (MENÁ) ČOKOĽVEK ĎALŠIEHO ZAPOJENÝCH AKO SPOLUAKTOROV], na [adresa (adresy) ulice], ako vec
verejnej politiky UCC 1-103, konkrétne doktrína hlavného agenta, [zoznam mien osôb, ktoré boli predtým
kontaktované ], ďalej len „DLŽNÍK“, vedome, dobrovoľne a úmyselne nezákonne a nezákonne konal spolu s
jedným alebo viacerými Splnomocniteľmi, Zástupcami a Príjemcami, DLŽNÍKOM, uvedeným v tomto
dokumente č. 1, oddiel E, pododdiely (1- 4), v neprospech mňa, ďalej jednotlivo a spoločne „aktéri“;
3. Podpísaní si vedome, ochotne a zámerne overujú, že nedali resp
dať vedome, dobrovoľne alebo úmyselne dar alebo prevod svojej HODNOTY;

4. Vedome, ochotne a zámerne overujem certifikované vyrobené a vydané OBCHODNÉ
BILLA, ktorý povedal, že klamlivé činy a praktiky hercov, jednotlivo aj spoločne, ma spôsobili
právne overená škoda na základe zákona, skutočnosti a verejného poriadku v celkovej výške určitej sumy
[SPELL OUT DOLLAR AMOUNT (uvedené aj v číselnej forme) zákonných peňazí [názov krajiny], zlata a
striebra podľa predchádzajúcej dohody , UILO UCC Doc.
2012127914, článok IX oddiel A pododdiel 7 (vii), nevyvrátený, preformulovaný, konkrétne:
A. Uvedené klamlivé činy a praktiky uvedených aktérov, ktoré spôsobujú, že moja overená a zabezpečená
hodnota je nezákonne a nezákonne zabavená a odcudzená, sú predmetom záznamov, verejný
poriadok UCC 1-201 (31), nunc pro tunc, praeterea preterea, nevyvrátené, vrátane:

Maďarské jazykové spoločenstvo OP

http://op.iuste.biz

Machine Translated by Google

28

OPPT UCC Toolbox v maďarčine, V1 - Zdroj: OPPT UCC Toolbox

1) UILO UCC č. dokumentu 2012127810, 2012127854, 2012127907, 2012127914,
konkrétne články I-XI a všetky záznamy k nim a pod nimi, preformulované,
nevyvrátené;
2) údajná pôžička/záväzok/úverová linka číslo 218514-1009501 a všetky záznamy k nim, pod nimi
a pod nimi, prepracované, nevyvrátené;
3) údajná poznámka číslo 31-218514-1009510 a všetky záznamy k nej, pod ňou a pod ňou,
prepracované, nevyvrátené;
4) údajný prípad PCSC č. 11-2-09226-2 a všetky záznamy k nemu, pod ním a z neho, preformulované,
nevyvrátené;
5) UCC 2012-014-4024-8, 2011-137-5736-6, 2011-137-5773-1, preformulované, nevyvrátené;
6) RC007763002US, RC007762758US, RC007762735US, Cert.
70110470000100802184 a všetky záznamy k nemu uvedené nižšie a
z toho, preformulované, nevyvrátené;
B. Že mi bez môjho vedomého, ochotného a úmyselného súhlasu a podľa záznamov som utrpela overenú
škodu v hodnote môjho VLASTNÉHO IMU, [názov číslo] finančných nástrojov krát nominálna hodnota
DVESTO TISÍC (200 000,00), v sume niektoré z [ZOZNAMTE CELKOVÉ ŠKODY NA ZÁKLADE TOHTO
VÝPOČTU (uveďte toto
súčet v číselnej forme)] zákonné peniaze [krajiny], nevyvrátené;
C. že bez môjho vedomého, ochotného a úmyselného súhlasu a podľa záznamov som utrpel preukázateľne
škodu v hodnote môjho INVESTIČNÉHO KAPITÁLU, konkrétne v hodnote úplného vlastníctva,
vlastníctva a práv na hodnotu môjho majetku, v sume niektoré z [ZOZNAMTE CELKOVÉ ŠKODY NA
ZÁKLADE TOHTO VÝPOČTU (uveďte celkovú sumu v číselnej forme)] zákonné peniaze [krajiny],
nevyvrátené;
D. To znamená, že aktéri sa vedome, dobrovoľne a úmyselne rozhodli utrpieť škody svojimi pokračujúcimi
klamlivými činmi a praktikami voči mne vo výške [ZOZNAM CELKOVÉ ŠKODY NA ZÁKLADE TOHTO
VÝPOČTU (uveďte celkovú sumu v číselnej forme)] zákonných peňazí [krajina], nevyvrátené;
E. To, že som vedome, dobrovoľne a úmyselne potvrdil, že urobím, dám a upozorním
Aktéri svojich chýb, s možnosťou vyliečiť, nevyvrátiť;
F. To znamená, že Herci to robili vedome, dobrovoľne a úmyselne
verejný poriadok UCC 1-202, ako záznam, verejný poriadok UCC 1-201 (33), z
uvedené OZNÁMENIA, nevyvrátené;

G. Že akékoľvek a všetky škody v tomto dokumente sú deklarované oddelene a individuálne od mojich

HODNOTA zabezpečená COMMERCIAL BILL a TRUE BILL, COMMERCIAL BILL UCC Doc.č.2012114586,
zrekonštruovaná a ratifikovaná TRUE BILL UCC Doc.
č. 2012114776, konkrétne uvedené a uvedené v zákone, dokument UILO UCC 2012127914,
konkrétne články IX a XI, a všetky sekcie a podsekcie
pod tým, preformulované, nevyvrátené;
5. Že všetky škody uvedené v tomto dokumente, konkrétne č. 4 a jeho oddiely a ods
Prepracované časti overeného celkového DLHU uvedených aktérov, DLŽNÍKA, vyhotoveným a vystaveným
OBCHODNÝM NÁKLADOM na sumu určitých
TENTO VÝPOČET (uveďte celkovú sumu v číselnej forme)] sú zákonné peniaze [krajiny]
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zdokonalené ako dlžné, splatné a okamžite vymáhateľné od uvedených aktérov, jednotlivo aj spoločne,

nevyvrátené;
6. Dolu podpísaný vedome, ochotne a úmyselne potvrdil DOPYT uviedol, že Aktéri, DLŽNÍK, bezodkladne
uhradia uvedený Overený DLH v plnej výške;
7. Dolu podpísaný to robí vedome, dobrovoľne a úmyselne OZNÁMENIE o úmysle

PREDCHÁDZAJÚCI, s vystavením overenej SKUTOČNEJ ZMLUVY, voči uvedeným Aktérom, DLŽNÍKOM, v
prípade, že okamžite nezaplatia uvedený DLH v plnej výške dolu podpísanému;

Dolu podpísaní sluhovia a stavy tela konajú vedome, dobrovoľne a úmyselne
vyhlásiť, potvrdiť a overiť toto VYHLÁSENIE O SKUTOČNOSTI a OBCHODNÝ NÁVRH
vedome, dobrovoľne a úmyselne vykonané, pod prísahou a overené ako zákonné a zákonné
UCC 1-202, konkrétne akýmikoľvek a všetkými Splnomocniteľmi, Zástupcami a Príjemcami akýmkoľvek a
všetkými nezákonnými a nezákonnými súkromnými peňažnými systémami, vydávajúcimi, inkasnými,
právnymi systémami presadzovania práva, prevádzkovaním OTROKÁRSKYCH SYSTÉMOV, vrátane tých, ktoré
sú tu uvedené, podľa platného práva, uchovávané a chránené natrvalo, ako je uvedené, preformulované, s
dodatočným náležitým upozornením urobeným a poskytnutým prostredníctvom celosvetovej siete a uložené
v Trust na ďalšie zverejnenie na www .... pre všetky stavy tela, vesmíru a stvorenia, na ktoré sa možno
spoľahnúť a citovať, legálne a legálne tvoriace overené a viazané upisovanie hodnoty výtvoru a jeho
hodnotových stredísk aktív začlenených do zákonnej vyhlášky, vrátane nariadení všeobecného a
medzinárodného práva, ako vec záznamu, verejný poriadok UCC 1-201 (31); OZNÁMENIE PRE RIADITEĽA JE
OZNÁMENIE PRE ZÁSTUPCU A OZNÁMENIE PRE ZÁSTUPCU JE OZNÁMENIE PRE RIADITEĽA, Verejná politika
UCC 1-103, bez toho, aby boli dotknuté UCC 1-308; nunc pro tunc, preterea preterea, nevyvrátený.

NÁLEŽITO OVERENÉ ako VYROBENÉ, VYDANÉ, VLOŽENÉ a OZNAMOVANÉ s náležitým postavením,
právomocou a povolením tento [dátum], vedome, dobrovoľne a úmyselne urobené, dané a zaznamenané,
s neobmedzenou osobnou zodpovednosťou, pod prísahou pod trestom za krivú prísahu
v súlade so zákonnou univerzálnou zmluvou, podľa platného práva, UILO UCC Doc. No. 2012113593 a WA UCC
Doc. No. 103, zaručený opravný prostriedok podľa zvykového práva, Public Policy UCC 1-305; Riadne svedkom,
zabezpečeným, zadaným a spozorovaným; Bez predsudkov, ako bolo sľúbené, uchovávané a chránené,

verejná politika, UCC 1-308, nunc pro tunc, preterea preterea:
_____________________________________
[meno] ako sluha
_____________________________________
[meno] ako Stav tela
_____________________________________
[meno] ako sluha
_____________________________________
[meno] ako Stav tela
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Pokyny pre národný finančný výkaz UCC
(Formulár UCC1)
Zadajte alebo vytlačte laserom tento formulár. Uistite sa, že je úplne čitateľný. Prečítajte si všetky
pokyny, najmä pokyn 1; správne meno dlžníka je rozhodujúce. Nasledujte
Pokyny úplne.
Vyplňte formulár veľmi opatrne; chyby môžu mať závažné právne následky. Ak máte
otázky, obráťte sa na svojho právneho zástupcu. Podateľňa nemôže poskytovať
právne rady.

Do otvoreného priestoru v hornej časti tohto formulára nič nevkladajte; je vyhradená na podanie
kancelárske využitie.

Po správnom vyplnení pošlite kópiu podateľne s požadovaným poplatkom do podateľne. Ak chceš
potvrdenie, vyplňte bod B a v prípade podania v podateľni, ktorá
vracia kópiu potvrdenia dodanú podateľom, môžete poslať aj
Potvrdzovacia kópia; inak odpojiť. Ak chcete hľadať
žiadosť, vyplňte položku 7 (po prečítaní nižšie uvedeného pokynu 7) a odošlite kópiu správy o vyhľadávaní,
inak odpojiť. Vždy oddeľte kópie dlžníka a zabezpečené strany.
Ak potrebujete použiť prílohy, použite listy s rozmermi 8-1/2 X 11 palcov a na vrch každého listu vložte
meno prvého Dlžníka vo formáte presne tak, ako je uvedené v bode 1
tohto formulára; odporúčame vám použiť dodatok (formulár UCC1Ad).
Odpoveď: Na pomoc podateľniam, ktoré môžu chcieť komunikovať s registrátorom, môže registrátor poskytnúť informácie

v položke A. Táto položka je voliteľná.

B. Vyplňte položku B, ak chcete, aby vám bolo zaslané potvrdenie. Ak podanie v podateľni, že
vráti kópiu potvrdenia poskytnutú zadávateľom, pričom súčasne s
týmto formulárom predloží uhlíkovú alebo inú kópiu tohto formulára na použitie ako
potvrdzovacia kópia.
1. Meno dlžníka: Do položky 1 zadajte iba jedno meno dlžníka, názov organizácie (1a) alebo
meno jednotlivca (1b). Zadajte presné celé meno dlžníka. Neskracujte.
1a. Organizácia dlžník. „Organizácia“ znamená subjekt, ktorý má právnu identitu oddelenú od
jeho vlastníkom. Partnerstvo je organizácia; jediný vlastník nie je organizácia,
aj keď podniká pod obchodným menom. Ak je dlžníkom partnerstvo, zadajte presné úplné
právny názov partnerstva; nemusíte uvádzať mená partnerov ako dodatočných dlžníkov. Ak
Dlžníkom je registrovaná organizácia (napr. právnická osoba, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným

spoločnosť), je vhodné preštudovať si aktuálne podané listiny dlžníka
určiť správny názov dlžníka, typ organizácie a jurisdikciu organizácie.
1b. Individuálny dlžník. „Fyzická osoba“ znamená fyzickú osobu; to zahŕňa výlučné vlastníctvo,
či už pod obchodným menom alebo nie. Nepoužívajte predpony (Mr., Mrs., Ms.). Použite
pole s príponou len pre tituly rodu (Jr., Sr., III) a nie pre iné prípony alebo tituly (napr.
MD). Použite osobné meno vydatej ženy (Mary Smith, nie pani John Smith). Zadajte
Osobné priezvisko (priezvisko) dlžníka v poli Priezvisko, krstné meno v poli Krstné
Pole Meno a všetky ďalšie krstné mená v poli Stredné meno. Pre obe organizácie
a jednotliví dlžníci: Nepoužívajte obchodné meno dlžníka, DBA, AKA, FKA, názov divízie,
atď. namiesto alebo v kombinácii s právnym menom dlžníka; môžete pridať ďalšie mená ako
dodatočných dlžníkov, ak si to želáte (nie je to však vyžadované ani odporúčané).
1c. V prípade Dlžníka uvedeného v bode 1a alebo 1b sa vždy vyžaduje adresa.
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1d. Toto pole bolo odstránené z oddielu Kalifornského jednotného obchodného zákonníka
9526,5.
1e, f, „Dodatočné informácie o organizácii dlžníka“ sa vyžadujú vždy. Typ organizácie
je možné určiť jurisdikciu organizácie, ako aj presné právne meno dlžníka
z aktuálne podanej listiny dlžníka. Identifikačné číslo organizácie, ak existuje, prideľuje
agentúra, kde bol dokument o charte uložený; toto sa líši od DIČ #; toto
mali by ste zadať 2-znakové označenie štátu US Postal
organizácia, ak je jednou zo Spojených štátov amerických (napr. CA12345, pre kalifornskú korporáciu
ktorého organizačné ID # je 12345); ak agentúra nepridelí ID organizácie,
zaškrtávacie políčko v položke 1g označujúce „žiadne“.

Poznámka: Ak je dlžníkom trust alebo správca konajúci v súvislosti s majetkom držaným v správe, zadajte hodnotu dlžníka

meno v položke 1 a priložte Dodatok (formulár UCC1Ad) a zaškrtnite príslušné políčko v položke
17. Ak je Dlžníkom pozostalosť po poručiteľovi, v položke 1b uveďte meno zosnulého a
priložte dodatok (formulár UCC1Ad) a zaškrtnite príslušné políčko v položke 17. Ak je dlžník
prenosová pomôcka alebo tento Finančný výkaz sa podáva v súvislosti s Transakciou Manufactured Home
alebo Transakciou verejných financií, ako je definované v príslušných Obchodných
Kód, priložte dodatok (formulár UCC1Ad) a zaškrtnite príslušné políčko v položke 18.
2. Ak je zahrnutý ďalší dlžník, vyplňte bod 2, určený a naformátovaný podľa Inštrukcie
1. Zahrnúť ďalších dodatočných dlžníkov alebo jednu alebo viac dodatočných Zabezpečených strán,
priložte buď dodatok (formulár UCC1Ad) alebo inú doplnkovú stránku (stránky) pod správnym názvom
formát. Pri určovaní a formátovaní ďalších mien postupujte podľa pokynov 1.
3. Zadajte informácie pre Zabezpečenú stranu alebo Úplného postupcu, určené a naformátované podľa
Pokyn 1. Ak existuje viac ako jedna Zabezpečená strana, pozrite si Pokyn 2. Ak existuje
úplné postúpenie podielu Zaistenej strany pred podaním tohto formulára môžete aj vy
(1) do bodu 3 zadajte meno a adresu splnomocnenca a podajte dodatok (formulár
UCC3) [pozri položku 5 tohto formulára]; alebo (2) do položky 3 zadajte meno a adresu celkového príjemcu
a ak si želáte, priložte aj dodatok (formulár UCC1Ad), v ktorom je uvedené meno S/P postupcu
a adresa v bode 12.
4. Použite položku 4 na označenie kolaterálu, na ktorý sa vzťahuje tento finančný výkaz. Ak je medzera v položke 4
nedostatočný, uveďte celý popis zabezpečenia alebo pokračovanie zabezpečenia
popis buď v Dodatku (formulár UCC1Ad) alebo na inej priloženej dodatočnej stránke (stránkach).
5. Ak si zakladateľ praje (podľa voľby zadávateľa) použiť tituly nájomcu a prenajímateľa, alebo príjemcu a odosielateľa,
alebo predávajúci a kupujúci (v prípade účtov alebo chat papiera), alebo namiesto toho ručiteľ a ručiteľ
dlžníka a zabezpečenej strany, zaškrtnite príslušné políčko v bode 5. Ak ide o poľnohosp
záložným právom (podľa platného Obchodného zákonníka) podaním alebo nie je inak cenným papierom UCC
prihlásenie úroku (napr. daňové záložné právo, súdne záložné právo a pod.), zaškrtnite príslušné políčko v bode 5,
vyplňte položky 1-7 podľa potreby a pripojte všetky ďalšie položky požadované podľa iných zákonov.
6. Ak je tento finančný výkaz podaný ako prihláška alebo ak zábezpeka pozostáva z dreva,
rozrezaný alebo vyťažený kolaterál, vyplňte položky 1-5, začiarknite políčko v položke 6 a dokončite
požadované informácie (položky 13, 14 a/alebo 15) sú dodatkom (formulár UCC1Ad).
7. Táto položka je voliteľná. Začiarknutím príslušného políčka v položke 7 si vyžiadajte správu (správy) o vyhľadávaní na všetkých resp

niektorých dlžníkov uvedených v tomto Finančnom vyhlásení. Správa bude obsahovať zoznam všetkého financovania

Vyhlásenia v evidencii voči určenému dlžníkovi ku dňu správy, vrátane tohto
Finančný výkaz. Za každú správu sa účtuje dodatočný poplatok. Ak ste skontrolovali a
rámček v položke 7, kópia správy o hľadaní spolu s kópiou podateľne (a
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Potvrdzovacia kópia). Poznámka: Nie všetky štáty vykonávajú vyhľadávanie a nie všetky štáty budú rešpektovať požiadavku
na vyhľadávanie uskutočnenú prostredníctvom tohto formulára; niektoré štáty vyžadujú osobitný formulár žiadosti.

8. Táto položka je voliteľná a je určená len pre používateľov. Pre uľahčenie referencie môže zapisovateľ do položky 8
zadať akékoľvek identifikačné informácie (napr. číslo pôžičky zabezpečenej strany, číslo spisu právnickej
firmy, meno dlžníka alebo iná identifikácia, štát, v akom formulári sa podáva, atď.), ktoré môže považovať za
užitočné. .

Pokyny pre národný finančný výkaz UCC
Dodatok (formulár UCC1Ad)
9. Vložte meno prvého dlžníka uvedeného vo Finančnom výkaze, ku ktorému sa tento Dodatok vzťahuje,
presne tak, ako je uvedené v bode 1 finančného výkazu.
10. Rôzne: Za určitých okolností nie sú uvedené dodatočné informácie
Môže sa vyžadovať finančný výkaz. Tiež niektoré štáty majú
nejednotné požiadavky. Využite tento priestor na poskytnutie takýchto dodatočných informácií alebo na dosiahnutie súladu
s takýmito požiadavkami; v opačnom prípade nechajte prázdne.

11. Ak tento Dodatok pridáva ďalšieho dlžníka, vyplňte bod 11 v súlade s Pokynom 1 k Finančnému výkazu. Ak chcete
pridať viac ako jedného dodatočného dlžníka, použite buď dodatočný formulár dodatku pre každého ďalšieho
dlžníka, alebo pre každého ďalšieho dlžníka zopakujte formátovanie položky 1 finančného výkazu na hárku
8-1 / 2 X 11 palcov (zobrazený v hornej časti listu meno prvého dlžníka uvedené vo Finančnom výkaze) av
každom prípade uveďte úplné informácie o každom ďalšom dlžníkovi v súlade s Pokynom 1 k Finančnému
výkazu. Všetky dodatočné informácie o dlžníkovi, najmä meno, musia byť uvedené v správnom formáte
presne identickom s formátom bodu 1 Finančného výkazu.

12. Ak tento Dodatok pridáva ďalšiu zabezpečenú stranu, vyplňte bod 12 v súlade s Pokynom 3 o Finančnom
vyhlásení. V prípade úplného postúpenia podielu zabezpečenej strany pred podaním tohto finančného
výkazu, ak zadávateľ uviedol meno a adresu úplného postupníka v položke 3 finančného výkazu, zakladateľ
môže poskytnúť postupníkovi S/P meno a adresa v bode 12.
13-15. Ak je kolaterálom drevo na ťažbu alebo kolaterál ako vyťažený, alebo ak je tento Finančný výkaz podaný ako
príloha, začiarknite príslušné políčko v položke 13; uveďte popis nehnuteľnosti v položke 14; a ak dlžník nie je
evidenčným vlastníkom opísanej nehnuteľnosti, v položke 15 uveďte aj meno a adresu evidenčného vlastníka.
V položke 4 Finančného výkazu uveďte aj popis kolaterálu. Začiarknite tiež políčko 6 na Finančnom výkaze.
Popis nehnuteľnosti musí byť dostatočný podľa platného práva jurisdikcie, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

16. Ak ho nemôžete doplniť, použite tento priestor na poskytnutie ďalšieho popisu kolaterálu
popis v položke 4 Finančného výkazu.
17. Ak je Dlžníkom trust alebo správca konajúci v súvislosti s majetkom držaným v truste alebo ide o pozostalosť po
poručiteľovi, začiarknite príslušné políčko.
18. Ak je Dlžníkom zasielateľská spoločnosť alebo ak sa Finančný výkaz týka Transakcie s vyrobeným domovom
alebo Transakcie verejných financií, ako je definované v príslušnom Obchodnom zákonníku, začiarknite
príslušné políčko.
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