
duchovní moc má absolutní přednost nad mocí pozemskou a aby byl spasen, musí být podřízena
římskému papeži.
Vytváří koncept trustu, což je smlouva nebo dohoda, ve které zřizovatel nebo správce převádí majetek,
peníze, současná a budoucí práva na jinou osobu. V daném případě tedy na Vatikán.

Přenáší navěky právo užívat půdu jako nemovitý majetek z trustu Unam sanctam pod kontrolu papeže
a jeho nástupců a
přiděluje dětem registrační čísla a vytváří z nich právnické osoby, které již nemají nárok na nemovitý majetek.
První korunou je „koruna země“.

Druhou korunou je společné bohatství.
Požadují dítě jako majetek (movitý majetek) pro stát v rámci druhého Cestui Que Vie Trust.
Pokud se lidská bytost ztratí na moři, nic jí nepatří,
Smlouva o otrockých dětech je vytvořena ctěním starodávné tradice vložení stopy do záznamu živě
narozených nebo kapky vaší krve. Tímto způsobem jsou rodiče oklamáni, aby jej přeměnili na SLAVE
BONUS = AKCII OTROKA a ta je prodána do státní rezervy soukromé banky a poté převeden do druhého a
samostatného fondu Cestui Que Vie na každé dítě vlastněné bankou.
bula též udělila povolení španělské koruně k objevení Ameriky a určilo Kryštofa Kolumba jako svého
zástupce pro španělskou korunu v Americe.

Prvotní okrádání a zotročování lidí probíhalo na základě papežských bul, jak následuje:
     rok 1302 papež Bonifác VIII a jeho bula Unam sanctam eglesiam.
První svatý kostel je Noemova archa a jediný, který tam je, je papež, proto, bůh, první stvořitel, svěřil všechny
tituly a majetky země Vatikánu, a proto papež je správcem a příjemcem všeho, dokud se každý z nás nevrátí
domáhat se svého práva.

Lidi o možnosti přihlásit se o jejich podíl na majetku nikdo neinformoval.
     rok 1455 papež Nicolas V – a jeho bula Romanus pontifex
Zavádí fond Cestui que vie – který vzniká, když se dítě narodí a je zbaveno majetku.
Dále:

     Rok 1481 papež Sixtus IV. – a jeho bula Aeternis regis clementiam (Věčná vláda)
Rodný list (a spolu s ním fyzické tělo dítěte) se prodává jako cenný dluhopisový papír. Je reprezentován 2.
fondem Cestui que vie, který vznikl, když při narození dítěte jeho rodný list byl prodán jako zajišťovací
dluhopis národní soukromé centrální bance a vlastnictví jeho masa nebo fyzického těla je odebráno a
odsouzeno k věčnému otroctví. Jako otrok.

     rok 1537 – papež Pavel III. – Tridentský koncil - udělení osvědčení o křestním titulu pro duši církvi
nebo matrikou ze strany rodičů. Jedná se o udělení křestního listu – titulu pro duši (odevzdanou) rodiči církvi
nebo matrice.
Cestui Que Vie Act: Vzniká, když je dítě pokřtěno.
Bez právního nároku na vlastní duši nám tedy bude odepřeno právní postavení a bude s námi zacházeno
jako s věcmi, bezduchým nákladem, na které je nyní BAR právně schopna vymáhat námořní právo. 
Třetí koruna je církevním sídlem a je zastoupena Třetím trustem.
Od roku 1540 a vytvoření prvního zákona Cestui Que Vie Trust, který svou moc odvozuje od papežské buly
vůdce římského kultu papeže Pavla III., kdy je dítě pokřtěno a je vydáno osvědčení o křtu, kterým rodiče církev

Staleté okrádání a zotročování lidí x OPPT 1776 jako náprava

 fiduciant (postupitel majetku)
 fiduciář (svěřenecký správce čili trustee) a
fideikomisník (poddědic čili beneficiary).

Církev okrádala po staletí lidi již při narození o jejich podíl na světovém bohatství, pak prodala jejich těla
a nakonec i duše. Lidé se tedy stali věcí, z každého člověka vytvořila později oligarchie a plutokracie v
pokračování této činnosti církve „korporaci“. Totéž udělaly i se státy. To vše bez vědomí lidí. Jak k tomu
došlo?
Nástrojem k tomu byl fideikomis ze starého římského práva, který se později rozšířil do Evropy pod názvem trust.
(svěřenecký fond). V tomto (dnes již smluvním) vztahu figurují tyto osoby:

Hlavním úkolem správce je spravovat svěřený majetek ve prospěch beneficienta. 

Informační leták č. 3



Lze převést dědictví, které bylo ve prospěch osoby považované za ztracenou či opuštěnou na moři, a proto
se předpokládá, že je po 7 letech mrtvá (pokud se sama v této lhůtě nepřihlásí. Tento zákon byl schválen v
Anglii při požáru Londýna poté, co ho zachvátil černý mor a zákon počítal s tím, že jsou všichni mrtvi.
Dále bylo schváleno pravidlo používání velkých písmen pro fyzické osoby převedené na osoby právnické.

obdarovali a přenesl tak duši dítěte do „TŘETÍHO“ fondu Cestui Que Vie Trust vlastněného římským kultem,
který od té doby uchovává svůj cenný majetek ve svých trezorech.
     rok 1540 - anglický král Jindřich VIII - akt Cestui Que Vie o vytvoření dočasné svěřenecké správy
(úschova dluhopisů z titulu) křestních listů duší zajatých Vatikánem a ukládaných v jeho trezoru
      rok 1666 - anglický král Karel II – vydává zákon Cestui que vie, který stát přebírá do opatrovnictví
všechny osoby a jejich majetek vložené do trustu a stává se jejich správcem. V tomto aktualizované podobě
trustu:

Svěřenci: Otcové zakladatelé
Poručník: Vláda Spojených států
Beneficienti: americký lid

      rok 1776 – Vyhlášení nezávislosti USA 
– podpisem Deklarace nezávislosti s 13. pozměňujícím návrhem zakazujícím otroctví oznámili představitelé 13
kolonií v severní Americe své formální oddělení od Velké Británie a vytvoření autonomních Spojených států
amerických. Text navrhl Thomas Jefferson a upravili Franklin, adams a Jefferson. Je založeno hnutí Iluminátů,
které se staví proti náboženskému vlivu.
Konečné znění bylo přijato 4. července 1776.

Svěřenci: Otcové zakladatelé (Rockefellerova rodina)
Správce: US Corporation
Beneficienti: dědicové Rockefellerovy rodiny

    rok 1787 – Ústava Spojených států amerických – dochází ke změně ústavy, při které uspěli Ilumináti
podporovaní bankou.
Vytvářejí trust, kde příjemcem bude již John Rockefeller.

      rok 1787 – vstupuje v platnost nová ústava,- eliminuje se dodatek č. 13 – odstraňuje zákaz otroctví.
      rok 1871 – začíná povinná registrace narozených a zesnulých osob ve Španělsku
Je o tom systematicky vedena statistika.
    rok 1912 – stanovena povinnost registrovat novorozence. Je otázkou spletitého výkladu, co rodný list
vlastně představuje. Problém je vyřešen tím, že s muži či ženami se zachází tak jako se zemí, a to pomocí
záměrného zkomolení definice Země, aby zahrnovala vše, co se na Zemi narodilo či zdokonalilo. Hlavním
důvodem, proč systém nakonec odepře každému občanovi jeho podíl na společném bohatství, je to, že
lidé jsou považováni za „movitý majetek“ a za pouhé tvory méně než za otroky.
      rok 1913 - Převod správy Federálního rezervního systému FED – vzniká Private Bank of the
Federal Reserve (FED), která převzala USA. Americký prezident Thomas Woodrow Wilson tehdy souhlasil s
převedením správy Federálního rezervního systému z amerického ministerstva financí na skupinu soukromých
bankéřů. Rodiny, kterým jejich podílnictvím ve FED vše patří, jsou: rodina Rothschildů, Rockefellerů, Warburgů,
Morganů, Lazard, Móses Israel Seif, Kuhn Loeb, Lehman Brothers, Goldman Sachs pro Sira Evelyn de Rothschild
a David Rockefeller. Jsou též samozvanýmí šéfy všech amerických prezidentů.
    rok 1929 - Velká hospodářská krize – (účelově vyvolaná) – Ti, kdo to měli pod kontrolou, prodávali svůj
majetek (hl. nemovitosti) za vysoké ceny, tím způsobili na trhu paniku, začali prodávat všichni, ceny šly rapidně
dolů, spekulanti pak za babku zkupovali nazpět nejen majetek svůj, nýbrž i majetek konkurence, který ta prodala
se ztrátou.
      rok 1930 – Založení Banky pro mezinárodní vypořádání (BIS) v Basileji
Její nadace je regulátorem téměř všech centrálních bank na světě (kromě suverénních států). Její funkcí je dále
spuštění sekundárního trhu (paralelního k oficiální ekonomice tzv. primárního trhu).
Účastníky jsou Rothschildové, Bushové, Rockefellerové, anglické, holandské a španělské královské rodiny a
italské aristokratické rodiny. Tato banka jako jediná byla zatím vyjmuta z bankrotu a zabavení, je třeba nechať ji
dočasně operativní kvůli realizaci zákona OPPT (váže se k ní jedno z kont trustu a též karta „ZERO Plus 0+“.
     rok 1934 – založena americká Komise pro cenné papíry SEC (Securities and Exchange Commission) –
dohled nad trhy a jejich regulace, ochrana investorů v USA. Státy, které chtějí obchodovat s CP



na mezinárodní úrovni, musí být registrovány u SEC ve Washingtonu, D.C., a to za podmínky, že se stávají
soukromoprávními korporacemi. S tím souhlasilo jen 194 států světa.
     rok 1952 – vydán Jednotný obchodní zákoník UCC
– jeho cílem bylo původně harmonizovat zákony o obchodních transakcích v jednotlivých státech USA. Jeho
ustanoveními se začalo řídit všech 50 států USA, Jakož i Washington D.C. a území USA. Později byl prosazen
celosvětově do mezinárodního obchodního ale též i finančního systému. Je založen na pravidlu, že každý
dokument uložený v UCC (má v USA i svůj soud) je automaticky uznán za oprávněný a stává se zákonem, pokud
není protistranou přesvědčivým způsobem vyvrácen, a to ve lhůtě 28 dní.
     rok 1955 – založena International Financial Corporation (IFC) 
se sídlem ve Washington, D.C-., která je přímo připojena ke Světové bance a je zodpovědná za podporu růstu
soukromých společností v ekonomicky se rozvíjejících zemích. Má 184 členských zemí.

Rekapitulace historického vývoje až do r. 2010
1. Lidé byli (jsou) korporacemi.
Po narození podepíší vaši rodiče žádost o rodný list. Tu použije korporátní vláda k založení trustu vaším jménem.
Na tom trustu (fondu) je podíl  každé osoby na světovém bohatství. Tento trust se používá jako záruka
vytvořením záručního účtu na vaše jméno, na kterém jsou finanční prostředky. Jste příjemcem této důvěry…
Nikdo vám ale neřekne, že existuje. Dále je od lidí odděleno a zpeněženo jejich fyzické tělo a nakonec i jejich
duše.
Pokud se do 7 let svého věku nepřihlásíte, korporační vláda vás prohlásí za mrtvého podle anglického námořního
práva a systém vás považuje za „ztraceného na moři“. Korporátní vláda poté přebírá kontrolu nad vaším
majetkem, Když žádáte o bankovní úvěr, hypotéku apod., jsou vám půjčeny prostředky vzniklé uvedeným
zpeněžením vašeho života. Jsou vám půjčeny za použití vás, jako zástavy Jste tak povinni pracovat na jejich
obnově a splacení spolu s úroky do systému. Po právní stránce nemá člověk žádná práva, neboť je od věku 7 let
považován za mrtvého.

2. Vlády byly (jsou) korporacemi. 
Vlády tudíž vystupují ve vztahu ke Governing trust (správa majetku celé země) v roli Beneficiary a nikoliv Trustee.
Svoji úlohu správce fondu majetku dotyčné země v Governing Trust) tak zaměnily za příjemce tohoto majetku.
Oficiální údaje též dokládají, že většina států světa je registrována jako právnické osoby u SEC registrované v
USA (viz výše) fungující na naše náklady a podporované prací zbytku populace.

3. Masmédia jsou nástrojem korporátních vlád (společností) k šíření propagandy mezi občany, k
manipulaci veřejnosti ohledně vnímání jednání/nečinnosti korporátních vlád, k prosazování (nových)
společenských norem a jejich hranic, jakož i lidského chování. K vytváření potřeby lidí po různém
svinstvu a poté nabídka produktů, které ji naplní.
4. V důsledku toho světová ekonomická struktura je (byla) mechanismem masového zotročení lidí. 
Otroctví je systém, kde se s lidmi zachází jako s majetkem (viz předvolán k sodu „ve věci:“) a jsou nuceni
pracovat. Otroci jsou takto drženi po celý svůj život v zajetí, jsou zbaveni svých práv vč. práva odejít či odmítnout
pracovat.

Rok 2010 – Zahájení nápravy k odstranění okrádání a zotročování lidí

právničku Heather Ann Tucci Jarraf (pověřená krom toho US státní pokladnou některými finančními
vyšetřováními;
Počítačového vědce Caleba Paula Skinnera a
neuropatku Hollis Randal Hillner.

    V r. 2010 uváděla Citibank na trh své nové produkty. Za tímto účelem si najala 3 profesionály:

Měli tudíž plný přístup k celému kodexu UCC (US obch. zákoník později mezinárodně platný), aby mohli
provádět průzkum mezinárodního bankovního okruhu a vztahů s korporacemi, aby mohli vytvořit akční plán a být
schopni uvést tyto produkty na trh. Vychytávali všechny velké podvody, blokovali a zabavovali všechna
podvodně získaná aktiva uvnitř SEC, což UCC umožňuje. Přitom odhalili a ověřili podvodné finanční a
obchodní transakce, které ignorovaly legislativu UCC, na kterou se přitom musí přesně odvolávat a dle ní
postupovat, s tím, že takové praktiky jsou přímou a nezpochybnitelnou příčinou systému finančního
dluhového otroctví.
     V r. 2012 – po téměř 2-letém vyšetřování dokončily 3 zmíněné osoby zabavovací proces všech „Korporací
státních soukromých společností“ a bank s tím, že:



znovu založily původní svěřenecký fond z r. 1776, kdy:

společně napsaly „FINAL PARADIGM REPORT“, v němž nezvratně prokázaly, že bankovní systém USA je
mezinárodně kontrolován několika mocenskými centry podporovanými a zaštiťovanými americkou vládnou,
které společně vytvořily podvod, který je spojen s nejvyššími ZLOČINY PROTI ČLOVĚKU na PLANETÁRNÍ
ÚROVNI (žaloby podané k UCC soudu se bez zargumentovaného odporu protistrany stávají po 28 dnech
zákonem); 
sesadily tak všechny společnosti včetně vlád a bankovních systémů, a to pomocí jejich vlastních
mechanismů regulace obchodu (ustan. zákoníku UCC).
Obnovily a uvedly v platnost ústavu z roku 1776 se zavedením 13. dodatku, který (opět!) zakazuje otroctví.
Tyto 3 osoby (jako správci) předložily jménem svých příjemců (beneficientů) dokumenty OPPT, které
nelze napadnout a které mají právní moc proti současnému systému. Jedná se asi o 50 dokumentů
označovaných v souhrnu jako FINAL BULLET, které opravují systém a které nebyly ve lhůtě 28 dní
napadeny ani zamítnuty, čímž se staly rozsudky a tedy i zákonem s platností od 23. ledna 2013.

dlužník „se dopustil vědomé, a úmyslné zrady“ prostřednictvím „držby, manipulace, pomoci a podpory
soukromých měnových systémů“;
prostřednictvím podvodu s registrovaným jménem se korporace zapojily do „systematického zotročování lidí,
aniž by o tom lidé věděli, vědomě a úmyslně souhlasili“.

- disponentem je První Stvořitel
- svěřenci (správci) se staly na základě přísahy zmíněné 3 osoby a
- příjemcem lidé (věčná podstata);
- do tohoto znovu založeného fondu pod názvem One People’s Public Trust (OPPT), tj. Veřejný trust jednoho
člověka či spíše Veřejný trust jednoho lidu vložily veškerý zabavený majetek zahrnující SEC (Security
Exchange Commission) a všechny korporace dosavadních administrátorů.

      v r. 2013 - v souvislosti s vyšetřováním masivního podvodného,   represivního a OTROCKÉHO režimu,
zavedeného a používaného v celém světovém systému bylo oznámeno uzavření světového bankovního
systému a vlád.
OPPT 1776 je výsledkem akce, která LEGITIMNĚ a LEGÁLNĚ vyplývá z přísahy zmíněných 3 správců, kteří
přísahali, že budou jednat jménem Věčné esence (podstaty), obnovy vesmírných zákonů a návratu všeho
bohatství a majetku do fondu „One People Public Trust“, který je předmětem Trustu a ve kterém jsou příjemci
všichni živí a svobodní muži, ženy a děti Země v jejich kolektivní nedělitelné podobě, tedy nejen Američané.
Nad tento Trust (mezi Stvořitelem a lidmi) již nelze jít výše, přičemž od r. 2013 je z něj nesporný zákon.
Obnovuje ústavu Spojených států z r. 1776 a její 13. dodatek, který ruší otroctví (který byl odstraněn v r.
1783).
 Dokumenty předložené v souvislosti s realizovaným šetřením potvrzují, že:

S rozpuštěním dluhového/otrockého systému byl rozpuštěn i jakýkoli dluh (v podstatě fiktivní), který
měli lidé či firmy vůči systému. Všechny dluhy byly zrušeny a obchodní korporace vč. korporátních vlád a
bank byly po právní stránce zabaveny. Nejde přitom o krádež, nýbrž o nápravu krádeže předchozí.
     Korporace a jimi ovládané státy, jakož i banky po odejmutí majetku, který získaly podvody a krádeží,
ztrácí svoji moc. 
Jak ukázala následná několikaletá jednání, majetku a moci se ale dobrovolně nevzdají, což potvrzuje i další
vývoj. Ten vyúsťuje v silové řešení, jehož jsme v posledním období svědky.
    OPPT 1776 dává současně jasnou odpověď na způsob finančního zajištění nového světového finančního
systému a agendy GESARA/NESARA. Je tak neoddělitelnou součástí tohoto nového systému, který
přichází.

OPPT je projekt evoluční, zablokování (zamražení) majetku je provedeno právní cestou, nicméně žijeme v
posledním období v podmínkách, kdy právo (a to i na mezinárodní scéně) přestalo být na Západě
respektováno;
 Úsilí o nápravu probíhá ve světě někde silou, jinde pak hromadným odporem občanů příslušných zemí.

Jak je tedy možné, že korporátní státy, korporátní společnosti a banky i nadále pokračují ve své činnosti
a hospodaří s neoprávněně získaným a zablokovaným majetkem?
Vysvětlení spočívá v tom, že:

K těmto a mnohým dalším otázkám naleznete informace na www.poslovebudoucnosti-zlatyvek.info.

Poslové budoucnosti www. poslovebudoucnosti-zlatyvek.info


