OPPT FLYER - WERELDWIJD BESLAG GELEGD OP
BANKEN EN “OVERHEDEN”






Nederlandse vertaling van: OPPT - The FORECLOSURE FLYER – Banks and “Governments”
Foreclosed Worldwide. Link naar origineel: http://oppt-in.com/oppt-absolute/the-foreclosure-flyer/
en http://www.scribd.com/doc/133504271/The-FORECLOSURE-FLYER
Het vertalen van juridische teksten wordt eigenlijk afgeraden, omdat woorden in juridische context
een andere betekenis hebben dan in onze spreektaal en zeker wanneer dit dan ook nog gebeurt
door een niet-jurist, deze vertaling zal dan ook zeker niet helemaal juist zijn en is alleen maar
bedoeld om mensen, die moeite hebben met de Engelse taal, een indruk te geven van wat er
beschreven staat in deze flyer.
Zie a.u.b. ook: Het doel en ontstaan van de website oppt-nederland.info: http://opptnederland.info/index.php/over-deze-website
Vertaald door: Aqieze

De One People’s Public Trust ( OPPT ) kondigde op 25 december 2012 de inbeslagname van ’s werelds
banken en “overheden” aan, voortvloeiend uit een voorafgaand onderzoek naar enorme fraude in het gehele
systeem:
http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THE-TREASURY-FINANCE-AGINDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORF-SWITZERLAND.
Wat is er gebeurd?
De OPPT verklaarde tegen ’s werelds Banken en “Overheden”:
1. dat zij door misleidende handelingen en praktijken voor honderden jaren van de bevolking gestolen
hebben, en
2. dat er niets tussen de Bron/Schepper en elke creatie van de Bron/Schepper in staat
en gaf gepaste mogelijkheden om beide stellingen te weerleggen. Dit deden en konden zij niet. Om dit
volledig te begrijpen, leest u a.u.b. the Declaration of Facts op http://www.peoplestrust1776.org/ > UCC
filings > 2012 part II > Declaration of Facts. Hier zijn twee fragmenten:
Government Charters Cancelled: (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...”
Bevel ( verordening ) om te Staken en te Stoppen
Aandacht is gericht op DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074 van 9 september 2012, naar
behoren bestendigd en bekrachtigd door COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 2012114586 en TRUE BILL UCC
Doc. No.2012 114776 welke verklaart:
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 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...”
Zoek de document-nummers ingeschreven bij het Washington DC UCC Register:
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
Wat betekent dit voor jou?
Betaal je een “schuld” aan een inbeslaggenomen entiteit? Bijv. een hypotheek, creditcard, auto-lening?
OPPT heeft beslag gelegd op hiërarchie. Niemand staat tussen jou en jouw Bron/Schepper … zelfs de
“Overheid” niet.
Vanwege het bestaan van het Bevel om te Staken en te Stoppen, ben je vrij om Bepalingen en Voorwaarden
aan te bieden aan individuen die handelen in de naam van voormalige ( in beslag genomen ) Banken en
“Overheden”, door hen een Courtesy Notice ( Bericht ter Kennisgeving ) aan te bieden.
Wat betekent dit voor Banken en “Overheden”?
Alle mensen handelen nu in de hoedanigheid van individuele entiteit zonder vangnet van een bedrijf en met
volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor ELKE ACTIE die zij ondernemen, beschermd en
bewaakt door openbaar beleid UCC 1-103, en Universeel Recht, het heersende recht vastgelegd in de OPPT
UCC Registraties. (Verwijzing: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593).
Mocht een individu proberen om namens een inbeslaggenomen Bank of “Overheid” een ander individu
schade te berokkenen, dan is hij/zij, zoals hier beschreven, volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
Zulke handelingen kunnen resulteren in het ontvangen van een Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ).
Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice )
Het Bericht ter Kennisgeving bevat de informatie uit deze flyer en biedt Bepalingen en Voorwaarden aan
voor toekomstige handelingen.
In aanmerking genomen dat Banken en “Overheden” wereldwijd in beslag genomen zijn… zijn Aktes,
Wetten, Statuten, Reglementen, Rechtbanken, Tribunalen, Decreten, enz. eveneens ongeldig, want zonder
wettig contract – van individu tot individu, bestaat er geen instrument om dit af te dwingen.
Het Bericht ter Kennisgeving biedt ieder individu van een voormalige en inbeslaggenomen entiteit nieuwe
Bepalingen en Voorwaarden en de methode om dit te accepteren is duidelijk beschreven.
Individuen zijn momenteel wereldwijd het Bericht ter Kennisgeving ( Courtesy Notice ) aan het downloaden
en versturen, in de eerste twee dagen na de uitgave begin februari 2013 werd het 64.000 keer gedownload.
Zie: http://oppt-in.com/
Wat is de UCC – Waarop en op wie is het van toepassing?
De Uniform Commercial Code ( UCC ) is de “bijbel” van handel ( commercie ) en wordt wereldwijd gebruikt,
maar soms vermomd ( verhuld ). UCC wordt niet geleerd in rechtenstudies; het wordt gebruikt bij hoog
niveau bankieren en overheidsbedrijven. Hierdoor weten de meeste juristen, advocaten en rechtelijk
ambtenaren niets over de UCC en zullen de toepassing betwisten.

1. Executive Order 13037 d.d. 04 maart 1997 definieert mensen als kapitaal. Zie:
http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html
2. UCC Doc # 0000000181425776 geregistreerd op 12 augustus 2011 bewijst verkoop van VS burgers
in een transactie tussen het Federal Reserve Systeem en The United States Department of
the Treasury 1789 voor $14.3 trillion. ( Zie bovenstaande link )
3. UCC Doc #2001059388 bewijst de methode die de Federal Reserve Bank van New York gebruikt om
de onderpanden te verzekeren in grote banken over de wereld … waaronder roerend goed papieren,
goederen en de ongeboren jongen van dieren. Zie:
http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s
Zij die de UCC als irrelevant buiten de VS zien, beweren daarmee dat de voormalige financieringsmethode
van de Federal Reserve Bank van New York geen waarde of betekenis heeft.
Gepaste Zorgvuldigheid
Aangezien de UCC gebruikt wordt in de hoogste niveaus van “overheden” en banken wereldwijd, is gepaste
zorgvuldigheid een vereiste.
Als er een geschil, vergissing, fout, onjuistheid of misleiding geconstateerd wordt, maak ( en lever aan ) dan
een passend geverifieerde beëdigde/gezworen VERKLARING TOT WEERLEGGING van de passend
geverifieerde beëdigde/gezworen GEREGISTREERDE OPPT VERKLARING VAN FEITEN, punt voor punt,
gespecificeerd en gedetailleerd, onder volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, op straffe van
meineed onder de wet welke wordt onderschreven, dat hetgeen dat u beweert waar en accuraat is,
ondertekend met uw natte inkt handtekening.
Tot op dit moment is er geen weerlegging geregistreerd.
Verder Onderzoek
Radio shows:
http://oppt-in.com/media/
http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/
Alle Mensen Vrij van Schuld Verklaard
(Refer Notice of Declaration of Absolute Truth UCC# 2013032035)
De laatste registratie van OPPT vond plaats op 18 maart 2013. Dit document beëindigde alle door de mens
gemaakte entiteiten en bracht alle mensen op deze planeet terug naar absolute vrijheid. In dit document
wordt de bron/schepper beschreven als “absolute essentie” en alle mensen als “belichamingen van absolute
essentie”.
Artikel VI verkondigt … “I duly verify, with full responsibility and liability, by DECLARATION OF ORDER, that
eternal essence IS made transparent and known by the DO'ing of any and all embodiment of eternal
essence in eternal essence's universe, IS free and free of debt, unrebutted.”
Dit betekent DAT ER GEEN SCHULD MEER IS.
Jij hebt geen schuld … Niemand heeft schuld … het is gedaan.

