Courtesy Notice
Respondent (private details):
{< Name Surname >}
c/o alleged {< Company Name >}
{< Street address >}
{< City State Zip >}

Proponent (private details):
{< Your name >}
{< Your address for response >}

Date:

{< Click to type Monday 00 >} of {< Month >}, 2014

Re:

Unlimited personal liability arising from foreclosure of all banks, all corporate governments
and all other corporations by UCC filings of the One People’s Public Trust. (OPPT)

Service:

Email / Fax / Hand Delivery / Registered Mail Number ______________________

1) DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
With regard to any future action by {< Respondent name >} name with address of {< Respondent address >} hereafter
“Respondent”.
2) DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
With regard to incident on {< Day 00 of Month >}, 2014 at {< incident location >} involving {< Respondent name >} with
address of {< Respondent address >} hereafter “Respondent”.
3) DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
I received a document that purports to be a {< name/title of document from Respondent >}, reference alleged
number/date {< 0000000 >} and also with regard to perpetuation of any and all SLAVERY SYSTEMS by
{< Respondent name >} with address of {< Respondent address >}, hereafter “Respondent”.
4) DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
With regard to operating or perpetuating any and all private money systems, issuing, collection, legal enforcement
systems and any and all SLAVERY SYSTEMS of and against the One People* by {< Respondent name >} with address
of {< Respondent address >} hereafter “Respondent”. (*One People defined in UCC# 2012079290)
5) DULY VERIFIED DECLARATION OF FACTS:
With regard to operating or perpetuating any and all private money systems, issuing, collection, legal enforcement
systems and any and all SLAVERY SYSTEMS of and against the One People* specifically the {< type harm here >} of
{< Name Surname >}, by {< Respondents Name >} with address of {< Respondents address >} hereafter “Respondent”.
(*One People defined in UCC# 2012079290)
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Překlad z anglického do českého jazyka

Zdvořilé upozornění
Protistrana (soukromé údaje):
{< Jméno, příjmení >}
údajně zaměstnán/a u {< Název společnosti >}
{< Ulice >}
{< Město Stát PSČ >}

Navrhovatel (soukromé údaje):
{< Vaše jméno >}
{< Adresa pro zasílání odpovědí >}

Datum:

{< Zadejte kliknutím; Pondělí 00 >} {< měsíc >} 2014

Věc:

Neomezená osobní zodpovědnost vyplývající ze zániku všech bank, všech korporátních vlád a všech
ostatních společností v důsledku žalob podle jednotného obchodního zákoníku, podaných skupinou
One People’s Public Trust (OPPT).

Služba:

E-mail / fax / osobní předání / registrované poštovní číslo ___________________

1) ŘÁDNĚ OVĚŘENÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH:
S přihlédnutím k jakýmkoli budoucím opatřením ze strany {< Jméno protistrany >}, bydlištěm na adrese {< Adresa
protistrany >}, dále jen „protistrany“.
2) ŘÁDNĚ OVĚŘENÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH:
Vzhledem k události z {< den 00 měsíce >} 2014, ke které došlo v {< místo události >} za účasti {< Jméno protistrany >},
bydlištěm na adrese {< Adresa protistrany >}, dále jen „protistrany“.
3) ŘÁDNĚ OVĚŘENÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH:
Obdržel/a jsem dokument, který je údajně {< název/nadpis dokumentu zaslaného protistranou >}, s údajným referenčním
číslem/datem {< 0000000 >}, a týká se udržování jakýchkoli SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE ze strany {< Jméno
protistrany >}, bydlištěm na adrese {< Adresa protistrany >}, dále jen „protistrany“.
4) ŘÁDNĚ OVĚŘENÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH:
S ohledem na provozování nebo udržování jakýchkoli soukromých peněžních systémů, systémů vydávání, inkasních
systémů a systémů vymáhání práva a jakýchkoli SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE využívajících práce Jediných lidí* proti
jejich vůli, praktikovaných ze strany {< Jméno protistrany >}, bydlištěm na adrese {< Adresa protistrany >}, dále jen
„protistrany“. (*Definice pojmu Jediní lidé je stanovena dle jednotného obchodního zákoníku, č. dokumentu
2012079290)
5) ŘÁDNĚ OVĚŘENÉ PROHLÁŠENÍ O SKUTEČNOSTECH:
S ohledem na provozování nebo udržování jakýchkoli soukromých peněžních systémů, systémů vydávání, inkasních
systémů a systémů vymáhání práva a jakýchkoli SYSTÉMŮ OTROCKÉ PRÁCE využívajících práce Jediných lidí* proti
jejich vůli, konkrétně {< sem vypište újmy >} utrpěné {< Jméno, příjmení >}, praktikované ze strany {< Jména
protistran >}, bydlištěm na adrese {< Adresy protistran >}, dále jen „protistran“. (*Definice pojmu Jediní lidé je stanovena
dle jednotného obchodního zákoníku, č. dokumentu 2012079290).

Všechna práva vyhrazena
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