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Av Andy Whiteley
Grundare av Wake Up World.
Dynamiken i OPPT ökar och sprider sig
lavinartat, och snabbt! Allteftersom våra nya
sociala ramverk börjar manifesteras, så blir den
positiva energin som skapar världen mer och
mer påtaglig.
Och det är ingen överraskning. Den gamla
spelplanen är borta! En ny social modell har
skapats. Det globala samfundet omfamnar den
nya modellen hårt. Vi smälter livsförändrande
information med ljusets hastighet, och börjar
återta våra rättigheter från våra tidigare
härskare.

Genom sin snillrika konstruktion 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 förbindelser. Vi delar information, idéer,
förhoppningar, kärlek och uppmuntran... även med helt "främmande" människor.
Denna nya sociala modell – framtvingad genom en positiv, gemensam energi – kan bara
vara vild och underbar... och jag tror att den kommer att röna enorma framgångar.
Förståeligt, har det funnits många frågor sedan vår första artikel publicerades. De första
stegen börjar tas, den gamla strukturen utmanas och konsekvenser utkristalliseras i våra
sinnen.... och det finns några gemensamma nämnare som växer fram. Här kommer jag att ta
upp de vanligaste frågorna våra läsare har.
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"UCC är en mekanism för kommersiell reglering i Förenta
staterna. Vilken effekt har UCC-anmälningar utanför USA?"
UCC är det primära handelsregistret på planeten. Dess internationella, nationella och statliga
portaler, filialer och franchise under UCC-skyddade "Agent till huvudman är huvudman till
Agent"-doktrinen är alla enhetliga. Tillkännagivande genom allmän registrering matas in via
någon av systemets portaler och sprids som tillkännagivande genom hela systemet. I grund
och botten menas att, om du går in i en portal så får du tillgång till hela systemet.
Washington DC är en internationell portal/hub för UCC-registrering, därför omfattas alla
företag, "inhemska såväl som internationella motsvarigheter" (enligt specifikation i
ingressen), som är kopplade till UCC... vilket i slutänden innebär alla företag i hela världen
när sammanlänkningen av delägarskap centrerad runt Bank of International Settlements
(BIS) beaktas.
Om du läser följande utdrag ser du att registreringen av anmälningarna är gjord i Washington
DC. Du ser även hur anmälningar hänvisar till många av de tidigare anmälningarna och
länkar dem till denna handling "som anges här i sin helhet". Detta exempel påvisar den
sammanlänkande strukturen i UCC-anmälningarna. Den visar också det språk som länkar
hela företagets system till denna registrering/arkivering.
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Detta utdrag visar tydligt hur BIS är namngivet och vad namnet står för, sedan ser vi dess
underliggande nätverksstruktur av företag samlat i meningen. Nätet har grundligt kastats runt
hela företagetssystemet.

Översatt av Oliver Troll

2013-02-26

Om du tror att UCC inte används av företag i andra länder, tänk igen. Låt oss titta på
Australien till exempel; här visas UCC-arkivering av UCC-finansieringsuttalanden
registrerade i Washington DC-registret avseende ANZ Bank, Commonwealth Bank, Westpac
Bank och amerikanska Federal Reserve Bank NY. Det finns åtskilliga UCC-registreringar av
internationella företag i Washington DC-registret.
Källa: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington
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Uniform Commercial Code redovisas som lag genom sina internationella reglerande
motsvarigheter... av vilka många har UCC som förebild. Till exempel var de lagar som avser
personliga egenskaper och värdepappersbolag i Kanada, Nya Zeeland och Australien alla
direkt byggda på artikel 9 i UCC.
Med tanke på det långvariga erkännande som erbjuds via UCC så kan de tidigare
regeringarna i världen inte påstå att UCC-processen mot dem är ogiltig eller irrelevant utan
att (1) ogiltigförklara årtionden av sin egen kommersiella verksamhet och (2) påvisa att – vi
som slavar – inte har rätt att tillämpa samma regler för andra som konsekvent tillämpades
och gäller oss.
Ännu viktigare, så återställer OPPT-villkoren vårt naturliga tillstånd att VARA i enlighet med
lagen. Den entitet som alla VARELSER på planeten är ansvarig inför är nu sin Skapare.
Detta förhållande är nu lagligen ratificerat. Och per definition är förtroendet mellan dig och
Skaparen överordnat alla förtroenden som kan skapas eller påtvingas genom en annan
människa eller människor... inklusive den förra regeringen.
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Så... oavsett om din regering är ett företag eller ej, kan ingen människa lagligen stå mellan
dig och din Skapare. Ingen människa kan införa ett system för kontroll över dig utan ditt
samtycke. Ingen människa kan hindra din upplevelse av fri vilja, eller av Skapelsen själv.
Inte nu, inte någonsin.
Därför är alla regeringar – bolagiserade eller ej – som försöker kontroller ditt Varande
olagliga. I förlängningen är därmed även de företag och banker som främjas av de skrivna
lagar som skapades av dessa regeringar också ogiltiga. De utgjorde en del av samma
skuldslaveri-system. När regeringen annullerades, så försvann även deras lagstadgade
konstruktioner.
Den globala annulleringen av banker, företag och regeringar förblir därför ej
motbevisade och gäller således med fullt lagligt erkännande i enlighet med
internationell rätt.
Med tiden kommer folk att åter göra anspråk på och reformera de nödvändiga funktionerna
inom handel. Men tills dess, kom bara ihåg: våra tidigare härskare har ingen laglig auktoritet
över oss.
Vet det. Känn det. Lev det!
Du delar nu ett lagligt bindande förtroende med dina Skapare, ett förtroende som förbjuder
all inblandning av en annan människa/varelse, inte bara som en regel – men därför att en
obehindrad relation mellan att Vara och Skaparen är en sann och naturlig del av Skapelsen.
Lagligt sett, tills din Skapare – som en part i stiftelsen – anländer till jorden för att göra en
specifik fordran på dig, är du din egen att GÖRA och VARA enligt eget val, som suverän
Varelse.
CVAC (Creator Value Asset Centres) styrmodell hjälper oss att göra det.

"Hur kan jag vara bunden till OPPT utan mitt uttryckliga
samtycke?"
Varje ansökan/registrering av UCC utan genmäle och utan motbevisning står fast och gäller
som lag. Fordran via UCC – inklusive skapandet av stiftelser – kräver inte uttryckligen
medgivande för validering, de kräver genmäle för att ogiltigförklaras. UCC kräver att
anmälningar görs offentligt, och om de lämnas utan motbevisning så blir anmälningarna lag.
Det är samma process som används av (före detta) banker vid uppsägning av bolån;
bankerna ställde krav på inställda betalningar – som ifall de lämnades utan motbevisning –
tillät bankerna att söka lösningar för slänga ut dig och beslagta din egendom.
På liknande sätt står denna serie av anmälningar som gjorts av OPPT utan motbevis. Så
stiftelsen har ratificerats och Skaparens alla människor är lagligen bundna till den. Den enda
skillnaden den här gången är att reglerna användes för att stänga ner systemet, inte för att
skydda systemet. (Dvs samma metoder som banker använder mot personer används nu
omvänt mot regeringar, företag banker etc.)
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Det är så systemet fungerar.
Men snälla du frukta intet! Reglerna och OPPT-villkoren garanterar skyddet av din fria vilja
för all framtid. Så låt oss tala om fri vilja.
Varje människas fria vilja är uttryckligen skyddad av villkoren i OPPT. Du har även rätt att
fortsätta arbeta för dina tidigare "härskare" - förutsatt att du följer Universell och Allmän Rätt.
Skillnaden är nu att alla företagsenheter lagligt har stängts ner och skuldsättningen till
företag har raderats. Så om du väljer att fortsätta arbeta för slaveri-systenet, kommer du att
göra det medvetet och villigt som individ – utan skydd mot personlig skadeersättning som
tidigare beviljades inom ramen för systemet med företagens protokoll. Det finns ingen
struktur eller lag att gömma sig bakom. Du fungerar som en Varelse, fullt ansvarig för
dina egna handlingar och skapelser.
Det är därför olagligt av dig att förhindra en annan människas fria vilja. Det är olagligt för dig
att representera en numera ogiltigförklarad enhet eller att driva in en skuld mot en människa
när skulden lagligen nu har upplösts. Om du gör det ändå, får du räkna med att få ett artigt
tillkännagivande (Courtesy Notice) med allmänna villkor från den person som du interagerar
med. Om du fortsätter att göra falska påståenden om myndighetsutövande eller skulder,
visar du därmed att du accepterar deras villkor och aktiverar ett personligt avtal mellan dig
och den andra personen. Och om deras villkor inkluderar avgifter för specifika interaktioner
som initierats av dig, kan du räkna med att bli fakturerad för ditt beteende därefter.
Välkommen till en värld med
obegränsat personligt ansvar!
Enligt lag är det nu varje varelses rätt
att bestämma sina egna villkor för
engagemang. Du kan välja att
acceptera dessa villkor, eller att inte
samarbeta med dem. Det är helt upp till
dig.
Fri vilja är nu din rätt, och att skydda
andras fria vilja är nu ditt ansvar.
Enligt OPPT, har vi alla lagliga medel
för att bevara och skydda vår egen fria
vilja. Med detta i åtanke, kommer varje
varelse som försöker hålla fast vid det
gamla paradigmet av skuld, makt och
auktoritet att finna dessa nya tider
mycket krävande!
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Många människor säger på internet att OPPT inte är lagligt...
Många människor säger en massa saker på internet.
Som jag konstaterade i min tidigare artikel, är UCC-lagen domänen för stora företag.
Kunskaper i UCC-lagen är till stor del begränsat till storföretagen, och endast advokater som
arbetar i dessa företag ges någon ingående utbildning i denna kunskap eller praktisk
exponering för dess arbete.
OPPT-förvaltare Heather Tucci-Jarraf var tidigare en av dem. Hon, och andra som hjälpt
henne med Paradigm rapporten och dess undersökningar och strukturering av OPPTanmälningar, har erforderlig kunskap och erfarenhet för att utforma anmälningarna på ett sätt
som vände den reglerande mekanismen för det tidigare kommers-/slaveri-systemet mot sina
ägare. Och resultatet? Dokumentet "True Bill UCC # 2012114776” (visas ovan) registrerades
framgångsrikt, vilket enligt UCC-lag motsvarar en kriminell anklagelse inklusive
genomförandet av domen.
(Denna ansökan kan erhållas när du laddar ner alla filer från www.peoplestrust1776.org).
Olika "rättsliga kommentatorer" online proklamerar för närvarande angående OPPTanmälningar baserat på en "lekmans" förståelse av UCC och presenterar sina åsikter som
fakta med slutsatsen att anmälningarna omöjligen kan betraktas som lag.
Men åsikter är inte fakta. Och faktum kvarstår: dessa anmälningar kunde inte motbevisas av
någon av de specialiserade juristerna från något av världens största företag; de som
verkligen vet hur UCC fungerar och som har mest att förlora på att anmälningarna blev lag.
Så om någon verkligen har för avsikt att vederlägga giltigheten av UCC-anmälningarna
uppmuntras de att inkomma med...
"... Ett vederbörligen kontrollerat genmäle av DECLARATION OF FACTS UCC
# 2012127914, punkt för punkt, med specificitet och egenhet, genom
vederbörligen försäkran under ed, med fullt ansvar och ansvar under ed enligt
gällande lag, eller annan identifierad lag, och underteckna med deras våta
bläckunderskrift"
I avsaknad av ett genmäle, så gäller alltså UCC-anmälningarna som lag.

Hur kan de tre stiftelsegrundarna påstå och föreslå att allt
bara kommer att ges till oss? Någon måste ju faktiskt
arbeta?
Låt mig berätta... Jag kommer gärna att bidra till att bygga assisterande nätverk som
verkligen underlättar min erfarenhet av livet.
Jag kommer gärna att stödja ett system där absolut insyn i processen gäller som regel, och
genomförs.
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Jag bidrar gärna med mitt egenvärde i ett system som skyddar min fria vilja och respekterar
jord, luft, mark, rymd och hav.
Jag bidrar gärna med det jag älskar att GÖRA och att VARA, så att andra människor också
kan GÖRA och VARA!
Och jag kommer gärna att ta emot stöd av CVAC-nätet i utbyte mot mitt bidrag.
Jag kommer att dela med mig av skönhet och överflöd på vår planet.
Och jag kommer medvetet och villigt att ta mitt inneboende ansvar som väktare av jord, luft,
mark, rymd och hav.
Och jag tror inte jag är den enda.
Antagandet (av lag) av OPPT möjliggör en ny energi som kommer att forma vårt samhälle...
och det manifesteras snabbt! Under de senaste veckorna har jag sett fler människor GÖRA
och VARA än jag någonsin sett förut! Energin kring OPPT eskalerar... utan motstycke. Och
införandet av de första CVAC's kommer bara att tillföra mer energi i detta snabbt växande
skifte.
Till dem som oroar sig för att anarki kommer att råda ... överväg detta för ett ögonblick.
Antagandet av OPPT skapar inte ett laglöst samhälle. Allmän lag och Universell lag gäller
fortfarande. Polis och militära styrkor har inte upplösts av OPPT, deras mandat har ändrats.
Ett nytt ramverk för social styrning har antagits.
Men det handlar inte bara om ramverket.
Under trycket av extrema omständigheter, visar människor genomgående bäst sin mänskliga
natur. Ge oss en översvämning och vi hjälper andra att torka upp. Ge oss en orkan och vi
hjälper andra återuppbygga. Ge oss ett slaveri-system och vi förenas – och befriar oss
själva.
Vi är ett naturligt samexisterande och medvetet samhälle. DET är människans natur. Men
potentialen för hur detta medvetande kan manifesteras i social förändring är fortfarande en
stor utmaning för många av oss.
Vi tränas från födseln att konkurrera med varandra om resurser (dvs få ett bra jobb, tjäna mer
pengar än andra, spendera mer pengar än andra, konsumera mer än andra, etc etc). Vi fick
lära oss att vara på vår vakt, och att hålla vår sannaste natur – "privat" från andra människor.
Och vi bombarderas med bilder av krig, våld, rädsla, konfrontation, förstörelse och förlust –
allt under sken av "Kvällsnyheterna". Vi lär våra unga att vara rädda för verkliga människor
("främlingar") och idealiserar illusoriska mediafigurer ("kändisar"). Våra kulturer betonade
säkerhet och förutsägbarhet – status quo – och vi är försiktiga med det nya och okända.
Naturligtvis var instabilitet inbyggt i det gamla systemet! Systemet delade upp oss medvetet.
Men en förändring i det universella medvetandet som inträffade 2012 väckte många med ett
ryck. Vi blev intensivt medvetna om skillnaden mellan vårt inrutade liv och vår sanna natur. Vi
inser att vi inte behöver vara rädda för varandra och, enligt vår egen uppfattning, är
Människor underbara kärlekssökande varelser. Vi är vakna inför denna typ av våra sociala
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och ekonomiska strukturer... och bäst av allt, gärningsmännen försöker hitta skydd bakom en
spärreld av global granskning.
Utan ett system för tyst kontroll och förväntan som trycker ner oss, kan vi äntligen andas...
återknyta kontakten med varandra... ompröva våra värderingar... kalibrera om vår riktning...
göra nytt anspråk på vårt Varande.
I ett system som skyddar både din fria vilja och din rätt till lika åtnjutande av jordens överflöd,
har drivkrafterna för girighet och krig tillintetgjorts. När delaktighet och naturlig rättvisa
genomsyrar vår socialpolitik, börjar mekanismerna för styrelseformer att arbeta för oss alla
Och när absolut sanning och ansvar krävs av alla och envar, börjar vi äntligen se varandra
för vad vi är – inte dolda bakom stängda dörrar och inte höljt i företagens protokoll - utan
som vi är.
Det är dags att släppa våra kollektiva rädslor och stolt börja avslöja – och uppleva – vår
sanna natur.
Bara VARA och GÖRA.
Det finns redan tillräckligt med naturliga lärare bland oss för att handleda nästa generation.
Det finns tillräckligt med naturliga vårdare att ta hand om gamla och sjuka. Tillräckligt med
bönder till gårdarna. Tillräckligt med praktiska människor som älskar att bygga, måla och
renovera. När vi lämnas att göra som vi själva vill kommer vi helt enkelt att bidra med vad vi
GÖR och ÄR bäst på, precis som det skall vara.
Det är enat medvetande praktiserat!
I det gamla systemet var många "jobb" utformade enbart för att generera eller samla in
medel; bankväsen, spel, samlingar och fastighetsbranschen osv. Men när OPPT
ratificerades, raderades alla företagslån och alla tog vi lagligen del av planetens resurser.
Därför ändrades grundvalarna för dessa branscher vilket kommer att föranleda stora
industriella reformer.
Vi har mindre behov av inkassoföretag sedan annullering av skulder till företag. Våra krav på
"banksystem" är nu en transaktionsinriktad infrastruktur. Fastighetsbranschen kommer att bli
en mekanism för att tillhandahålla bostäder åt alla. Och kasinospel – ett stort problem i
många utvecklade länder – är nu ett hasardspel som inte längre kostar en medmänniska sitt
hem.
Inget mer.
Viktiga branscher såsom energi och telekommunikation kommer också att reformeras för att
tjäna Folket.
Genom skapandet av den tidigare "eliten", syftade Energibolag inte till att ge människor
tillgång till hållbara energikällor. Telekomindustrin arbetade inte heller mot att säkerställa att
alla människor har tillgång till dess infrastruktur. Istället – genom systemens konstruktion –
så konkurrerade vi om resurserna. Efterfrågan överstiger alltid tillgången, och den ständiga
prisinflationen är resultatet som stänger ute människor.
Konstigt... ju nödvändigare en funktion är för ett samhälles kärnverksamhet, desto sämre är
lönen för de som utför det arbetet!
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Istället för att välja från en förvald lista över "jobb" som var avsedda att förstärka
slaverisystemet så är din nya roll att GÖRA och VARA.
VAR den du är. GÖR vad du älskar att göra. Vi som människor bidrar till ett nätverk som i
gengäld stöder oss.
Perfekt!
Vi är inte längre kontrollerande och splittrade av det tidigare systemet. Energimässigt sett är
vi tillbaka på "noll"-punkten .. redo att starta på nytt. Vi kan VARA som vi är, så som
Skaparen avsåg.
Vissa skeptiker säger att OPPT bara är en underbar filosofi, en "fantasi" utan laglig status.
Det är inte en önskedröm. Önskedrömmar är normalt inte "vederbörligen registrerade i
Universal... [och] folkrättslig förordning". Önskedrömmar kan motbevisas. Önskedrömmar
manifesterar inte denna typ av energi. Och de mobiliserar inte en global gemenskap. Detta
är något mycket större.
OPPT konstituerar lagligen vår födslorätt som suveräna varelser på jorden. Det var alltid vår
rätt, men tidigare lärde vi oss annat... och våra liv fastställdes som lagligt betalningsväsen.
Tack och lov fann OPPT systemets "reset"-knapp och tryckte på den. Den nya modellen har
börjat manifesteras. Nyheten sprider sig, energier byggs upp. Vi har lagligt mandat att
annullera ett riggad system. Vi har industrier att reformera och nya stödnätverk för att
utforma och genomföra.
Det är dags att återta vår rätt att VARA... och det är precis vad vi ska GÖRA.
Besök den nya OPPT sidan på Wake Up World!

Om författaren
Andy Whiteley är en av grundarna av Wake Up World och en av Skaparens varelser.
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för deras ovärderliga insatser.
Respekt och tacksamhet till förvaltarna av OPPT.
Fred och kärlek till Folket skapat av Skaparen, och till varje annan person i alla
existenser.
"Varför ska jag betala för att leva på planeten jag föddes på?"
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