
BANKER & "REGERINGAR" 

NEDSTÄNGDA ÖVER HELA 

VÄRLDEN 

 
The One People’s Public Trust (OPPT) tillkännagav den 25 dec 2012 att alla 

världens banker och "regeringar" var nedstängda (ogiltigförklarade) baserat på 

tidigare undersökning omfattande bedrägerier genom hela systemet: http:// 

www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-

TREASURY-FINANCE-AG-INDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-

SWITZERLAND. 

 
Vad hände? 

 
OPPT fastställde till världens banker och regeringar följande: 

1. att de genom bedrägliga handlingar och metoder stulit från folket i hundratals år, 
och; 

2. att ingenting stod emellan Skaparen och dennes skapelser 
 
och gav vederbörlig möjlighet att motbevisa båda uttalandena. De kunde inte och gjorde 

inte. För att förstå detta till fullo, var god och läs försäkring av fakta (Declaration of Facts) 

på http://www.peoplestrust1776.org  > UCC Filings > 2012 ptII > Declaration of Facts. 

Här är tre utdrag (på engelska): 

 
Government Charters Canceled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 
2012127914 Nov 28 2012) 

“...That any and all CHARTERS, inclusive of The United States Federal 

Government, UNITED STATES, “STATE of ...", Inclusive of any and all 

abbreviations, idem sonans, or other legal, financial or managerial forms, any and 

all international equivalents, inclusive of any and all OFFICES, inclusive of any 

and all OFFICERS, PUBLIC SERVANTS, EXECUTIVE ORDERS, TREATIES, 

CONSTITUTIONS, MEMBERSHIP, ACTS, and any and all other contracts and 

agreements made thereunder and thereby, are now, void, worthless, or otherwise 

cancelled, unrebutted; ...” 
 
Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 
2012) 

“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of 

International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all 

beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding and 

abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, 

operating SLAVERY SYSTEMS …commandeering lawful value by unlawful 

representation...” 
 
Orders to Cease and Desist: 

 
Attention is drawn to DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 

2012, duly reconfirmed and ratified by COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 

and TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 which states: 

Volunteers within the military ... “to arrest and take into custody any and all 

certain states of body, their agents, officers, and other actors, regardless of 

domicil by choice, owning, operating, aiding and abetting private money 

systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY 
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SYSTEMS against the several states citizens, ...”, and “Repossess all private 

money systems, tracking, transferring, issuing, collection, legal enforcement 

systems operating SLAVERY SYSTEMS...” 

“...all beings of the creator shall forthwith assist all Public Servants identified 

herein, to implement, protect, preserve and complete this ORDER by all means 

of the creator and created as stated herein, by, with, and under your full 

personal liability...” 
  
Search document numbers listed at the Washington DC UCC Registry: 
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ 

 
 

Vad betyder detta för dig? 
 
Betalar du just nu för en ”skuld” till en nedstängd enhet (bank etc.)..? Bolån, kreditkort, 
billån, studielån osv? 

 
OPPT har upphävt hierarkin. INGEN och INGET står mellan dig och din Skapare (oavsett 
vad Du väljer att kalla denna)... inte ens ”Regeringen”. 

 
Eftersom en ”CEASE AND DESIST order” (upphöra och avstå) existerar, är du fri att 

erbjuda Dina villkor till individer som agerar på uppdrag av en nedstängd enhet 

(bank/regering/företag), genom att utfärda ett Hövligt Tillkännagivande (Courtesy 

Notice). Länk för nedladdning av den svenska översättningen av detta dokument finns 

på www.oppt-sweden.com  

 
 
Vad betyder det här för banker, storföretag och regeringar? 

 
Från och med nu agerar alla individer enskilt, utan ett företags skyddsnät och med 

obegränsat personligt ansvar för VARJE HANDLING SOM DE TAR enligt allmän 

sedvanerätt, som skyddas och bevaras av det offentliga dokumentet UCC 1-103, och 

Universiell lag som den styrande lagen enligt OPPT's UCC-anmälningar. (Referens: WA 

DC UCC Ref Doc # 2012113593) 
 
Om en individ utövar åtgärder för en ogiltigförklarad Bank eller för "Regeringen", och 

därmed skadar en annan individ enligt vad som häri beskrivs, är de individuellt ansvariga 

med obegränsad kapacitet. Sådana åtgärder kan resultera i mottagandet av en Hövlig 

Tillkännagivelse. 

 

Hövlig Tillkännagivelse 
 
Den Hövliga Tillkännagivelsen innehåller information från detta flygblad och erbjuder 
villkor för framtida kontakter mellan dig och den enskilde individen. 

 
Eftersom banker och regeringar har stängts ned över hela världen... är domstolar, 

författningar och lagar därmed ogiltiga. Eftersom inget lagligt bindande kontrakt finns 

mellan – INDIVID och INDIVID – så kan ingen utomstående enhet framtvinga ett 

beslut eller en dom. 
 
Den Hövliga Tillkännagivelsen erbjuder nya villkor till individer i en nedstängd enhet för 

deras godtagande, och metoden för acceptans är klart definierad i dokumentet. 

Individer laddar nu ner och skickar Hövliga Tillkännagivelser över hela världen. 64 000 
nedladdningar gjordes de två första dagarna när dokumentet släpptes i början av 
februari 2013. Se www.oppt-in.com 
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Vad är UCC – var och för vem gäller det? 
 
UCC står för Uniform Commercial Code och är ”bibeln” för handel och används över hela 

världen, men ibland maskerad eller dold. UCC undervisas inte på juristutbildningar; det 

används på hög banknivå och i statliga företag. Därför vet de flesta advokater, åklagare 

och professorer ingenting om UCC och kommer att argumentera MOT att det inte har 

någon tillämplighet, i exempelvis Sverige. 

1. Executive Order 13037 daterad 04 Mar 1997 DEFINIERAR MÄNNISKOR SOM 
KAPITAL. Se: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-
as-property-of.html 

2. UCC Doc # 0000000181425776 officiellt registrerat 12 Aug 2011 bevisar försäljning 
av oss medborgare i transaktionen mellan The Federal Reserve System och The 
United States Department of the Treasury  1789 för 14,3 biljoner dollar. (Länkad 
ovan) 

3. UCC Doc #2001059388 bevisar mallen som Federal Reserve Bank of New York 

använder för att garantera säkerheten i stora banker runtom i världen... inklusive 

lösöre, varor och ofödda ungdjur. Se 

http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s 
 
De som anser att UCC är irrelevant utanför USA, hävdar därmed att tidigare 

finansieringsavtal och arrangemang med Federal Reserve Bank (USA's riksbank – 

privatägd) som ogiltiga och blankade. Pengar som lånats av Sverige och dess banker 

skulle alltså vara ogiltiga. I Sverige används främst CISG (Lag 1987:822 om 

internationella köp) och BIS (Bank of International Settlements) som båda är tätt 

anslutna till UCC och också stängts ned genom UCC-anmälningarna. 

 
 
Korrekt beteende 

 
Med tanke på att UCC-registreringarna används i de högre ”regeringskretsarna” och 
banknivåerna över hela världen, är det nödvändigt att man beter sig korrekt. 

 
Om det finns en tvist, fel, eller falskhet, skapa OCH leverera då en vederbörligen 

kontrollerad edsvuren FÖRSÄKRAN AV GENMÄLAN (declaration of rebuttal) till den 

vederbörligen verifierade, auktoriserade och REGISTRERADE OPPT-FÖRKLARINGEN 

AV FAKTA (registered OPPT declaration of facts), punkt för punkt, med specificitet och 

egenhet, med full ansvarsskyldighet och ansvar, under straff för mened enligt gällande 

lag, att det föregående är sant och korrekt, undertecknat med din våta bläcksignatur. 
 
Hittills har ingen sådan genmälan registrerats i UCC. 

 
 
Ytterligare forskning 

 
Radioprogram: 

 
http://oppt-in.com/opptinradio/ 

 
http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/ 

 
 

Alla människor har förklarats fria från skuld (se Notice of Declaration of Absolute Truth 
UCC# 2013032035) 

 
Den sista UCC-anmälningen av OPPT skedde den 18:e mars 2013. Detta dokument 

avslutade alla återstående av människor tillverkade entiteter och återförde alla 

människor på denna planet till absolut frihet. I detta dokument benämns Skaparen som 

"absolut essens" och alla skapelsens människor kallas "absolut essens förkroppsligad". 
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Artikel VI anger... "Jag försäkrar vederbörligen, med fullt ansvar och ansvarsskyldighet, 

genom DECLARATION OF ORDER, att den eviga essensen HAR avslöjats genom 

GÖRandet hos alla förkroppsligade eviga essenser i eviga essensens universum, ÄR 

fria och skuldfria, ej motbevisat." 
 

Detta innebär att DET INTE FINNS NÅGON SKULD 
 

Du har inga skulder... Ingen har skuld... det är gjort. 

 

Mer information på www.oppt-in.com www.peoplestrust1776.org (officiella sidan) och den 

svenska sidan – www.oppt-sweden.com 

http://www.oppt-in.com/
http://www.peoplestrust1776.org/
http://www.oppt-sweden.com/

