
HISTORIEN BAKOM NERSTÄNGNINGEN AV AB 
SVERIGE, MYNDIGHETER, BANKER, FINANSIELLA 

INSTITUTIONER OCH FÖRETAG!
(Staten är också ett företag)

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

1. 1871 gjordes USA om till aktiebolag i "District of Columbia"

2. WWI utnyttjades till att börja med för att samla in allt guld för att FED (Federal 
Reserve som är en privat institution och ej en statlig bank) skulle kunna 
genomföra sin bankkartell, se nästa punkt. (WWII fortsatte i samma anda för 
att samla ihop resterande guld. Det guldet hamnade sedan hos de allierade.)

3. 1913 grundades det Amerikanska Federal Reserve (FED = Privat bankkartell) 
vilka tog över sedelpressarna från kongressen och amerikanska 
finansdepartementet (US Treasury). The Federal Reserve är en privat bank 
som ägs av utländska investerare och inte av amerikanerna! Det är väldigt få 
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centralbanker som inte är en del av det privata Federal Reserve System (Iran, 
Cuba och Nord-Korea). Internal Revenue Service - IRS, "skattemyndigheten i 
USA" är en inkassofirma för FED och är inte en del av regeringen! Vad står 
det på 100-dollarsedeln? FEDERAL RESERVE NOTE vilket det gör på alla 
valörer.

4. Börsraset 1929, liksom de flesta börsras, är medvetet framtvingat av de stora 
bankerna. De flesta större bankerna drog sig ur marknaden före kraschen och 
kom sedan tillbaka för att köpa upp värdepapper för en spottstyver när allt 
rasat. Detta var den andra kraschen i världsekonomin. Faktum är att en tredje 
börskrasch föregick dessa två i London 1815. Nathan Rothschild (rik bankir) 
fick via sin kurir, som var snabbare än den officiella kuriren, reda på att 
England vunnit slaget vid Waterloo. 

Han sålde då värdepapper så att deras värde rasade. Snart började folk följa 
efter och man sålde frenetiskt. Om Rothschild sålde så visste han något. Folk 
förleddes att tro att Napoleon vann slaget. Precis innan den officiella kuriren 
anlände med bud om att England vunnit så köpte Nathan Rothschild tillbaka 
allt han kom över. Det sägs att han gjorde en vinst på 6500 ggr pengarna 
varpå han i princip ägde allt som var värt att ägas, och därmed hela England! 
Läs mer här. Känns scenariot igen? Det är alltid någon som tjänar på 
börskrascher.

5. Under hela 1930-talet var Nord-Amerika i djup depression varpå USA 
försattes i konkurs 1933. Det var under denna period som BIS (Bank for 
International Settlements) övertygade de flesta i landet att det var de som 
skulle ha kontroll över guldreserverna och inte respektive land i världen. 
Tyskland fick hjälp av Prescott Bush att bygga upp sin militära makt.

6. I och med Emergency Banking Act från 9 mars 1933, 48 Stat. 1, Public Law 
89-719, deklarerade president Roosevelt konkursen och insolvensen. En 
samlad resolution valde att förkasta guldstandarden och fråntog därmed  
institutioner rätten att inneha guld.
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7. I mars samma år ändrades även den Amerikanska grundlagen av Franklin D. 
Roosevelt så att medborgarna ansågs vara fiender till staten. Senare i april 
skriver Roosevelt under EO 6102 (EO - Executive Order) som förbjöd den 
enskilde individen att inneha guld! Gjorde inte Nazisterna samma sak?

8. Det var omkring denna tidsperiod som Tyskland och USA gjorde om sina 
medborgare till "tillgångar" i företaget genom att använda födelseattesterna 
som säkerhet. Det var nu medborgarna på jorden på ett subtilt sätt gjordes om 
till slavar för staterna.

9. Genom Bretton Woods-avtalen 1944 bestämdes hur makten skulle fördelas i 
världen genom handelsavtal.

10.1954 bildades Bilderberg-gruppen. Huvudstrukturen via Bilderberg-
instrumentet blev till avtal enligt en metodik som i hemlighet innebar ett tyst 
krig mot medborgarna i världen genom sociala styrmodeller. Alla olika -ismer 
är inget annat än påhitt och diverse experiment för att styra människor. Så 
även kapitalism  ,   Ravi Batra liksom andra har förutsett detta.  

On September 9, 2007, Ravi Batra predicted

“A political revolution will take place in the United States by the end of 
this decade...by around 2010. And the revolution could go on for four or  
five years before it is complete. So, from 2010 to 2016 we could see 
major changes in US economy and society. It will be a peaceful 
revolution and it will bring an end to the rule of money in society.“ 

OBS!

Här kan Ni ladda ner detta topphemliga dokument angående avtalet och kriget 
mot folket. The Silent Weapon for Quite Wars: 
http://www.scribd.com/doc/124012645/Silent-Weapons-For-Quiet-Wars

Detta dokument visar elitens (kabal) ändamål och intentioner att starta WWIII 
för att fullborda det man en gång startade med WWI-WWII. EU-samarbetet är 
en del utav detta. Se följande korta videoklipp från en före detta medarbetare 
för eliten vid namn John Perkins. Videon rubriceras "The Economic Hitman" 
och påvisar konspirationen och kriget mot befolkningen. 
http://www.youtube.com/watch?v=aqIHKWd9rSc
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Norge var värdnation för ett Bilderberg-möte arrangerat av eliten/kabalen. 
Mötet hölls på Rica Park Hotell (SANDFJORD) 1982.

http://www.scribd.com/doc/63218959/Bilderberg-Meeting-Participant-List-
1982-1994

Företagsmodellen, med företag och regeringar som det ser ut, är olaglig 
och definierad som slaveri... One Peoples Public Trust – OPPT har 
annullerat alla regeringar och storföretag från datum 22-24.10.2012!

Här är länken till den OFFICIELLA SVENSKA OPPT-IN-Sverige facebook 
sidan:

https://www.facebook.com/groups/116554885194609/

11. När president Kennedy valdes 1960 uppmärksammade han denna plan och 
tog på sig att göra något åt den. Han började att navigera undan från FED och 
introducerade silver-certifikat genom sitt finansdepartement. Han   utfärdade     
Executive Order 11110.

EO 11110 (This executive order delegated to the Secretary of the Treasury the 
President's authority to issue silver certificates under the Thomas Amendment  
of the Agricultural Adjustment Act, as amended by the Gold Reserve Act. The 
order allowed the Secretary to issue silver certificates, if any were needed, 
during the transition period under President Kennedy's plan to eliminate silver 
certificates.)

Kort efter att Kennedy signerade EO 11110 blev han mördad vilket gjorde att 
hans tankar och idéer om att ta kontrollen från FED gick i graven.  

12.1971 frigjorde Nixon den amerikanska dollarn från guldstandarden och ingick 
ett avtal med Saudi-Arabien, vilket i sin förvandlade dollarn till den berömda 
petro-dollarn. 

13.På 70-talet anförtroddes president Ferdinad E. Marcos från Filippinerna stora 
guldreserver som förmånstagare. 10.000 ton guld lagrades under WORLD 
TRADE CENTER. Dessa värden hade sitt ursprung i stiftelser som var 
daterade flera hundra år tillbaka, där kungar och drottningar anförtroddes 
dessa summor för att ge till sina folk. Dessvärre blev det inte så på grund av 
manipulationer och korruption. Se även Ferdinand Marcos testamente med 
enorma summor.

14.År 2000 utsattes USA's ekonomi för en ny konkurs och enligt  
standardmodellen (KRIG) startades ett nytt krig genom den första invasionen 
av Irak för att kollapsa landets ekonomi och beslagta dess resurser. Detta krig 
föregicks av Kuwaitkriget som syftade till att "befria" Kuwait som från början 
tillhörde Irak. Efter 9/11 2001 förklarade således Bush junior krig mot Irak. I 
samma veva lanserades "The Patriot Act"  ,     ett dokument på 2.500 sidor som 
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helt plötsligt fanns till hands, och kampen mot "terrorism" inleddes. EU utgör 
en liknande krigs-plattform i Europa. Man rev Berlinmuren 1989 i november 
men etablerade en ny ”mur” runt EU länder vilket också eldar på konflikter.

15.En annan planenlig ekonomisk kollaps såg dagens ljus 2007/8 där bankerna 
gormade om mera pengar från ärliga medborgare. Den fjärde största 
finansiella aktören Lehman Brothers gick i konkurs. USA's bankstödskostnad 
uppgår fram tills idag till 16,9 triljoner dollar! Detta gigantiska bedrägeri har 
skyddats av rättsväsen och regeringar. Det är över 100 år sedan någon 
regering faktiskt arbetade för sitt folk. (Förutom numera Island och Irland).

16.2011 så säkrar skattedepartementet i USA tillgångar/medel hos FED till ett 
värde av 14,3 triljoner dollar! Trots det så ser man att medlen inte kommer att 
räcka till för att lösa det systematiska bedrägeriet som finns överallt. 

På grund av detta startades en ny undersökning av några vakna själar och 
som egentligen tar vid där Kennedy slutade. Dessa människor såg som sin 
uppgift att totalt stänga ner detta korrupta sjuka system. På grund av sina 
erfarenheter och sin kunskap kunde dessa människor snabbt identifiera 
huvudstrukturen för detta sjuka korrupta system, nämligen UCC (Uniform 
Commercial Code). Den 25:e december 2012 var uppgiften slutförd vilket 
har fått till följd att alla REGERINGAR, MYNDIGHETER och FÖRETAG 
FULLSTÄNDIGT och lagligen ANNULLERATS!

17.KOM IHÅG, FED är en privat institution och tillhör privata intressen. Deras 
skulder kan inte lastas det amerikanska folket och ej heller underliggande 
företag och institutioner som kontrolleras av samma privata intressen.

18.Genom sina UCC-anmälningar/-registreringar skapar OPPT ett lagligt ramverk 
genom vilket en ny social energi kan uttryckas. Dess grundvalar är anpassade 
till den verkliga kärnan i vår skapelse, och som ett resultat bildar vi nya och 
kreativa samarbeten. Vi delar information, idéer, förhoppningar, kärlek och 
uppmuntran... även med totalt "främmande" människor. 

Läs mer om OPPT här för att förstå! 
http://www.scribd.com/doc/127538434/OPPT-FAQ-Svenska

UCC jämfört med CISG

Information om Uniform Commercial Code (UCC) jämfört med Convention on 
International Sales of Gods (CISG) som gäller för Sverige. Det är väldigt viktigt att förstå 
det Svenska och internationella regelverket och hur det hänger ihop med att staten tidigare 
hade juridiskt rätt att plundra, köpa, sälja och pantsätta allt vad individen skapat genom att 
reglera detta via CISG och UCC.
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Sverige

Ikraftträdandedatum: 1 jan 1989

Förklaringar och reservationer: Sverige har lämnat in deklarationer enligt artiklarna 92 och 94.

"Med hänvisning till artikel 92, kommer Sverige inte vara bundet av del II i konventionen (upprättande 
av avtal)."

Kommentar: Detta är en auktoriserad artikel 92 deklaration. CISG bestämmelser om upprättande av 
avtal gäller inte om en av parterna i ett avtal har sin relevanta verksamhet i Sverige. De skandinaviska  
länderna är de enda länder som har lämnat Artikel 92 deklarationer. [Se post i artikel 92 för ytterligare 
information om artikel 92 deklarationer.]

I oktober 2009 meddelade justitieministerierna i Danmark, Finland och Sverige) att deras länder skulle  
anta del II genom att dra tillbaka sin långvariga artikel 92 deklaration. Norge överväger också detta. 
På grund av den sex månader bestämmelsen i artikel 97 (4), är det osannolikt att de berörda staterna 
kommer att bli riktiga "Del II avtalsslutande staterna" före 2011, även om del II ibland gäller dessa 
stater. Se <http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/lookofsky1.html>.

"Med hänvisning till artikel 94 i fråga om Finland i enlighet med punkt (1) och i övrigt i enlighet med 
punkt (2), kommer konventionen inte tillämpas köpeavtal där parterna har sina verksamhetsställen i 
Sverige, Finland, Danmark , Island eller Norge. 

Kommentar: Detta är en auktoriserad artikel 94 deklaration. Det begränsar tillämpningen av CISG i de 
nordiska länderna anges. [Se post i artikel 94 för ytterligare information om artikel 94 deklarationer.]

Pace Law School Institutet för internationell handelsrätt - Senast uppdaterad 26 oktober 2009
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OBSERVERA!

Alla banker på Moder Jord ägs av kartellen och skapas via Federal Reserve 
Department (FED), även våra svenska banker och Sveriges riksbank vilket för oss 
till UCC.

Det är detta ramverk som utgör gällande ramverk för internationella lagar. Detta 
ramverk togs över av One People's Public Trust och här syns kvittensen för 
uppdraget. Dokumentet ovan heter CVAC_Filing.
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Dokumentet ovan heter: CVAC_PAPERRECORD.

Dokumentet ovan heter: CVAC_DC och visar uppdraget av UCC för folket, 
representerat av One People's Public Trust.

Det finns fler dokument som knyter ihop och länkar UCC och OPPT, detta är bara 3 
bildkopior för att visa lite vad som är dokumenterat.
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Alla dokument ligger ute och är juridiskt bindande och gäller. För att leta upp alla 
registreringar som följer dessa UCC-lagar (dokumenten i exemplen finns för 
påseende på OPPT's hemsida http://www.peoplestrust1776.org), alla dokument kan 
laddas ner som zipfil här.

Här en skärmdump av nätsidan där du kan söka efter filerna: 
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/

Här en Youtube-länk som visar hur man letar upp filerna och söker efter dem.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_8OKY1jTgk

The World Bank Group / Committee Of 300 / FED

Våra svenska banker ligger alla under styret av kartellen ovan. Före detta chefen för 
FED Allan Greenspan sade att " FED inte svarar inför någon stat, regering eller 
person". Vilket innebär att FED anser sig vara ovanför lagen. 

Därmed lyder även den svenska staten under denna kartell och dess 
företagsstyrning fram tills att staten, regeringen, företag och myndigheter blivit 
ogiltigförklarade.

The World Bank Group och Committee Of 300 och FED har alla med varandra att 
göra. Det finns en hel räcka namn som känns igen på listan och även mycket annan 
information på sidan nedan, följ länken:

http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Nedan finns bilder från The World Bank Group, dokumentet som innehåller en lista 
över ALLA banker som ägs och styrs av FED-systemet.

Dokumentet är på 130 sidor och jag betonar för svenskar att titta lite extra på sidorna 
1-10, sidorna 114-116 (som visar de svenska bankerna; tryck Ctrl+f i dokumentet och fyll i 

Sweden i sökrutan så går det snabbare. Samma sökning kan göras på vilka namn som helst.) samt 

9
Stort tack till Roger Larsen OPPT-Norge..!

http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=J_8OKY1jTgk
https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/
http://www.peoplestrust1776.org/Documents/UCCFilings/PT1776_UCC.zip
http://www.peoplestrust1776.org/


sidorna 129-130 som visar underskrifterna som knyter ihop ägarförhållande för de 
svenska bankerna till bankkartellen.

Återigen så är detta grunden till att CISG inte har någon som helst inflytande och att 
svenska lagar lyder under UCC enligt den styrmodell som följts fram till OPPT's 
ogiltigförklarade per den 25:e december 2012 varpå UCC fick en annan lydelse 
baserat på Allmän Rätt – COMMON LAW.

Notera vad som händer när ni söker genom ctrl+f på namnet Nordea.

Notera även en översättning av texten som står att finna under varje bank (förutom 
kontonumren). 

805.SEB (Sverige) Kontonummer. 52443777102 med kontonamn White Spirital 

Boy och med stående balanser av USA $  ∞ och Kontonummer. 77762534AM - 

793 med kontonamn Spirital Wonder Boy och med stående balans USA $ ∞  

bekräftats som Ständig Deposition (medan under insättning, kan dess 

huvudsakliga saldon och räntor inte röras och/eller lånas och/eller 

programmeras) att ha en årlig ränta på 4% och per 30 års förfallo, ska 50% av 
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detta helst gå till utvecklingsprogram och 50% skall automatiskt tvingas 

sparas och för ytterligare 30 år framåt och för evigt.

Hur räknar man ränta på en ständig deposition av – oändlighet? Var 30:e år så skall 

det investeras i utvecklingsprogram? Sen när investerar banker helst i 

utvecklingsprogram? Vilka utvecklingsprogram menar man?

Länken till GE Money Bank kan hittas genom J.P Morgan Chase för den som 
funderar på hur GE Money Bank hänger ihop med The World Bank Group. J.P 
Morgan Chase äger General Electric som i sin tur äger GE Money Bank.
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Detta är meddelandet och tillkännagivande till alla regeringar, myndigheter och 
företag.

OGILTIGFÖRKLARAT OCH NERSTÄNGT PÅ GRUND AV OPPT.

Lägg märke till kodnamnet WHITE SPIRITAL BOY och SPIRITUAL WONDER BOY 
och att den liggande symbolen som jag redan skrivit om ∞ betyder oändligt. Detta 
betyder att bankerna har en garanti från bankkartellen FED, så att bankerna har en 
oändlig tillströmning av digitalt kassaflöde, eftersom kartellen endast är intresserad 
att hålla sin kartell igång operativt. Därför sker alla "bailouts" (pengar som staten 
tillskjuter bankerna vid kriser) genom åren på medborgarnas bekostnad, för att 
politikerna i alla länder förespråkat budgetnedskärningar, och dessutom att vi 
medborgare skall fortsätta understödja bankkartellens finansiella tyranni.

Kodnamnen hittar du på de första sidorna i The World Bank Group-dokumentet och 
där finns även kopplingarna till förre Filippinske Presidentens Testamente, som enligt 
vissa förde över testamentet till Drottning Elisabeth II vilket i sin tur styrs via 
kartellens World Bank Group / under Committee Of 300 försorg.

World Bank Group-dokumentet kan laddas ner här på denna länk: 
http://www.scribd.com/doc/127762249/The-World-Bank-Group-USA-2012-Final-
Audited-Statements
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osv...
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Den Filippinske Presidentens Testamente

Presidentens testamente kan laddas ner här: 

http://www.scribd.com/doc/123294713/Last-Will-and-Testament-of-Ferdinand-
Marcos-President-of-the-Philippines

I detta dokument dyker kodnamnet "SPIRITUAL WONDER BOY" upp här i mitten (se 
understrykningen). Se även längre ner i dokumentet var guldet placerades! 
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Dokumentet som heter "The Ultimate Agreement" kan laddas ner här:

http://www.scribd.com/doc/123523931/Ferdinand-Marcos-Anthony-Santiago-Martin-
Ultimate-Agreement-Document

Kopplingarna mellan Staten, företagen, bankerna och den företagsstyrning som 
Sverige och resten av världen levt under sedan 1871 och därefter är härmed 
fastslaget.
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Nästa dokument som följer är "The Disclosure 1111.1" som ni hittar på hemsidan för 
OPPT http://peoplestrust1776.org

Här är en skärmdump från THE ONE PEOPLES PUBLIC TRUST hemsida. Gå till 
press releases för att hitta rätt dokument.
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Här är sida 1 av det officiella DISCLOSURE-dokumentet.
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Här är sida 3 av dokumentet... LÄS särskilt texten med den röda markeringen!
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Här är en bildkopia på arresteringsordern som heter: Declaration and Order
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Det talas också om rätten till skydd för den enskilde och hur den skall efterlevas i 
dessa dokument ifall den enskilde utsätts för kränkningar av en annan individ.
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För mer information om detta och andra dokument se CVAC (CVAC Government)
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Representanterna för OPPT har svurit var sin ED gentemot OPPT = Folket! Här 
följer EDEN svuren av Heather Ann Tucci Jarraf som är språkrör för stiftelsen. Caleb 
Skinner och Hollis Randall Hillner är de andra 2 medlemmarna som har svurit 
samma ED. Bilden nedan är på Heathers ED. Allas ED kan hittas på OPPT's 
hemsida, se bilden underst.
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Avslutningsvis

Alla dokument och UCC-anmälningar har registreringskoder så att de kan spåras i 
det internationella lagverket för lagar i (UCC) som är det enda som gäller idag. UCC 
UNIFORM COMMERCIAL CODE heter med andra ord också UNIVERSAL 
COMMERCIAL CODE.

Det förhåller sig så i och med ogiltigförklarandet och nedstängningen av alla 
regeringar, korporationer och myndigheter. 

Vi skall inte betrakta detta som en statskupp eftersom vi inte har levt under 
demokratiskt eller statligt styre, men under ett de-facto korporativt styre. Hela 
korporationen är nerstängd eftersom den styrdes av juridiska lagar knutna till 
korporationsmodellen som i samma moment också försvann tillsammans med 
lagverket.

Det nya lagverket som nu gäller finns förklarat i OPPT's (Folket av moder jord) 
juridiska dokumentation.

Den person som bryter mot individens suveräna oberoende gudomliga frihet begår 
därigenom ett brott och kan därför åtalas enligt CVAC-regeringens dokumenten.

Du kan läsa mer om den juridiska grundlag man bryter om man kränker individens 
självständighet och frihet, vilket nu innebär total frihet från korporativt styre.
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