
 

 
 

OППТ (ОРРТ): Законно cме Свободни, eто Как! 
 

 
Тази статия обещава да бъде от историческо значение. За първи път 
на български, изчерпателно ce обяснява на публиката принципите на 
действие на One People’s Public Trust (OPPT). 

За този, който не е запознат с концепцията за ескроу/тръст 
(доверителна собственост), нито познава историческото, 
политическо и икономическо задкулисие на тази правна операция 
белязала една епоха, препоръчваме прочита на статиите, изброени в 
края на страницата.   

Сам ще си дадеш сметка за огромните правни и социални последици, 
произтичащи от ембаргото на компаниите по света, последици, които 
в дългосрочен план ще доведат до една нова парадигма на човешкото 
състояние. 
 
 

.o.O.o. 
 
 
От Анди Уайтли 
 
Някои вече са чували да се говори за това,… други не. Както беше публично 
обявено, на 25 декември 2012 г. върху системата на корпоративно-
правителствено управление беше наложено ембарго, законно ембарго... чрез 
един от нейните собствени механизми. “Властите, Които Са“, сега се превърнаха 
в “Властите, Които Бяха“. Всички дългове бяха анулирани, и корпорациите - 
включително, но неограничени до Корпоративните Правителства и Банки – бяха 
сложени под ембарго. 
 
Разбира се, могат да продължат да играят мръсно с надеждата, че ще им играем 
играта. Въпреки това, благодарение на поредица от документи, депозирани в 



 

UCC (Uniform Commercial Code), изготвени от OPPT – One   People´s Public Trust 
(буквален превод Обществен Ескроу/Тръст на Един Народ”, значение – “Единен 
Народ Сътворен от Създателя“) избора сега е в твои ръце. Вече е в сила нова 
рамка за социалното управление, факт, който беше ратифициран от "правната" 
рамка на нейния корпоративно контролиран предшественик. 
 
Систематично погледнато… НИЕ СМЕ СВОБОДНИ! 
 
Седни удобно – въпреки че статията е дълга, препоръчвам ти да не я пропускаш! 
 
 
One People´s Public Trust  
 
 
Завършването на правните действия, предприети от ОППТ (ОРРТ), предизвика 
голям ентусиазъм. И с право! Потенциалът, който създава за положителна 
промяна, е МОНУМЕНТАЛЕН! 
 
Но преди да навляза в подробностите, бих искал да те запозная с “какво се случи” 
и “как” на ситуацията. 
 
Правителствата и комуникационните медии, контролирани от корпорациите, 
отказват по очевидни причини да обявят собствената си смърт. Така че смятам, 
че като съзнателни граждани на света, нашата роля е да разберем какво се 
случи и как, за да можем да информираме другите, и най-накрая да започнем 
процеса на глобална промяна, който всички очаквахме.  
 
 
Но първо, проверка на действителността 
 
 
Преди да продължа, позволи ми да изложа някои факти:  
 
1. Правителствата са (бяха) корпорации. Феноменът на Корпоративното 
Правителство не е доказан само от начина, по който "правителствата" се държат 
като Бенефициенти (не като Попечители) на правителствения тръст, но се 
доказва и от официалната документация! САЩ, Канада, Австралия, Англия, 
Франция, Италия, Бразилия, Япония, Южна Африка... и списъкът продължава… 
всички те са корпоративни субекти със седалище в САЩ, регистрирани като 
такива в американската SEC - Securites and Exchange Commission (Комисия по 
Сигурност и Борси) - (www.sec.gov) и работещи като такива за наша сметка. 
"Системата" е с олигархична природа, тъй като е насочена само към печалба за 
"малцина" и се поддържа от работата на останалата част от населението.  
 
2. Хората са (бяха) корпорации. При раждането, от вашите родители се 
подписва молба за акт за раждане, която се използва от Корпоративното 
Правителство за началото на Ескроу (Trust) в твое име. Това Ескроу (Trust) се 
използва като обезпечение създавайки на твое име една обезпечителна сметка, 
осигурена със средства. Ти си  Бенефициентът на това Ескроу (Trust)… но Никой 
не ти казва, че съществува. Ако не попълниш завещание до 7 годишна възраст, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code
https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-government-in-australia-and-world-wide/
https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-government-in-australia-and-world-wide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_law
http://www.sec.gov/


 

Корпоративното Правителство те обявява за починал – съгласно Морското 
Право – и официално се считаш от системата за “изгубен в морето”. Съвсем 
сериозно! 
 
Тогава Корпоративното Правителство поема финансовия контрол върху твоето  
имущество и те - съзнавайки, че в същност болшинството от нас живеем повече 
от 7 години - продължават да се отнасят с нас като с живи роби. Средствата, 
генерирани от монетизацията на твоя живот – използвайки самия теб като 
гаранция – ти се дават на заем, когато поискаш банково финансиране, ипотеки 
и т.н. Следователно си задължен да работиш, за да върнеш в системата 
средствата плюс лихвите. Законно, нямаш никакви права, защото си считан за 
"мъртъв" от навършването на 7 годинишна възраст. Ти губиш. 
 
На този линк можеш да намериш информация за Корпорацията България 
записана в SEC  
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?filenum=021-77831&action=getcompany 
 
Bulgaria Land Co LLC CIK#: 0001328041 (see all company filings) 
State location: MS 
File Number: 021-77831 
 
Business Address 
3688 VETERANS MEMORIAL DR 
HATTIESBURGH MS 39401 

 
 
На този линк могат да се намерят номера D-U-N-S на всички държавни 
институции  
https://www.dnb.com/de-de/upik-
en/?search=Council+of+Ministers+bulgaria&comid=&Country=BG&Address=+&City=
sofia 
 
 
Номер D-U-N-S на Министерски Съвет, регистриран като Корпорация  
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/552642316/council_of_ministers 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law
https://en.wikipedia.org/wiki/Admiralty_law
https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?filenum=021-77831&action=getcompany
https://www.dnb.com/de-de/upik-en/?search=Council+of+Ministers+bulgaria&comid=&Country=BG&Address=+&City=sofia
https://www.dnb.com/de-de/upik-en/?search=Council+of+Ministers+bulgaria&comid=&Country=BG&Address=+&City=sofia
https://www.dnb.com/de-de/upik-en/?search=Council+of+Ministers+bulgaria&comid=&Country=BG&Address=+&City=sofia
https://www.dnb.com/de-de/upik-profile-en/552642316/council_of_ministers


 

 
 
 
3. Средствата за масова комуникация са инструментът, използван от 
Корпоративните Правителства за изпращане на пропаганда директно в 
дома ти. Използват се за манипулиране на възприятията на народа относно 
действията и бездействията на Корпоративното Правителство, за укрепване на 
социалните норми, ограничения и поведение и за да ти продадат боклук, 
създадайки една необходимост и след това да ти предложат продукт, който да я 
задоволи . И не се ограничава само до комуникационните медии; психологията 
на старата парадигма също се подсилва чрез образователните и религиозните 
институции. Корпорации, правителства и медии, всички казват същите лъжи. 
Всички те са част от един и същ звяр. 
 
4.   Като следствие световната икономическа структура е (беше) механизъм 
за масово робство. Робството е система, в която хората се третират като 
собственост и са принудени да работят. Робите са задържани против своята 
воля в момента на залавянето, придобиването или раждането и са лишени от 
правото да напуснат или да откажат да работят. 
 
Да ти звучи познато? 
 
Ти беше роден в “системата“, без да ти кажат как работи. Отгледаха те и те 
научиха, да допринасяш за системата. Трябва да работиш изтощителни часове 
в системата и трябва да плащаш данъци на системата. Трябва да спазваш 
правилата на системата – повечето свързани със собствеността и притежанието 
– или ще бъдеш наказан от системата. Умишлено системата ще предложи 
изобилие само на малцина, а много други ще гладуват. Ако обаче не ти харесва, 
не можеш да излезеш от системата.. Системата “притежава“ всичко, всички и 
навсякъде. 
 
Досега, ти имаше само една опция: да следваш играта. Все едно да живееш в 
казино, без изход. И казиното винаги печели. 
 



 

 
Кога нашите правителства се превърнаха в Корпорации? 
 
 
Всичко започна с въвеждането на Системата на Федералния Резерв. Когато през 
1913 г. в САЩ, беше обнародван “Federal Reserve Act“ (Закон за Федерална 
Резерва) на сесията от 22 декември 1913 г. (том 51), конгресмена Чарлз А. 
Линдберг предупреди Конгреса на САЩ за неизбежните последици от 
създаването на системата на Федералния Резерв, която би могла да поеме 
контрола над обществото манипулирайки процента на инфлация и дефлация в 
икономиката. 
 
По думите на Линдберг: “Отсега нататък икономическите кризи ще бъдат 
научно създадавани.“ 
 
И те са. През 1929 г. “Властите, Които Бяха” умишлено разбиха фондовата борса. 
Как? 
  
Колебанията на фондовата борса се движат от емоции. Преди краха от 1929 г. 
на пазара се създаде възбуда, което генерира период на инфлация,. Онези, 
които държаха контрола над пазара, продавайки акциите си на високи цени, 
създадоха паника на пазарите. И докато цените падаха, изкупиха отново своите 
книжа на минимални цени, като по този начин елиминираха куцащата 
конкуренция. 
 
В резюме, Голямата Депресия беше създадена изкуствено, за да могат големите 
корпорации, контролиращи фондовата борса да се възползват от нея, заемайки 
на правителствата парите, необходими за възстановяване от последствията на 
оркестрирания срив. Суверенните държави в крайна сметка бяха принудени да 
подпишат договори за дългове, които по своето естество биха били невъзможни 
за връщане. И докато националните дългове започваха да се увеличават, 
парадигмата на "робството чрез дълг" стана официално и корпорациите поеха 
контрола.  
 
В днешно време Корпоративните Правителства продължават да се преструват 
на реални правителства. Системата на Банката на Федералния Резерв (която 
доминира западните икономики) продължава да редува стратегически, периоди 
на икономическа експанзия с периоди на рецесия, увеличавайки или 
намалявайки предлагането на пари и достъпа до кредита. Днешната световна 
финансова криза е перфектен пример. И в същото време, медиите за масивна 
комуникация играят своята роля, като влияят на емоционалните тенденции на 
фондовия пазар и подпомагат лъжите на политическата класа. 
 
Но сложната кампания, предприета от ОППТ (OPPT), наложи насилствено 
ембарго върху корпоративната система. 
 
Всички корпорации, включително правителствата и банковите системи, бяха 
отменени, използвайки техните собствени механизми за търговско регулиране. 
От правна гледна точка е редно да се каже: "Долу със старото Ескроу (trust) и 
напред с новото!“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Act


 

 
 
И тогава, стигнахме ли най-накрая до "свалянето на 
правителствата"? 
 
 
Не. Това е свалянето на корпорациите, които досега се правеха на 
правителства. Когато разбереш, че "правителствата" в действителност са 
частни корпорации, които са пренаписали тайно конституциите на суверенните 
нации, тяхното отменяне може да се разглежда само като надлежно действие. 
 
Измамата на правителството е реална. И накрая, поради неспособността си да 
опровергаят твърденията според кода UCC, целият корпоративен правителствен 
комплекс е виновен за измама, предателство и робство. 
 
Според Международното Право, ОППТ (OPPT) има правото да получи 
обезщетение за тези престъпления в името на Един Народ (в смисъл на “единен 
и надарен с вътрешна сплотеност”, оригинал “One People“). Единен Народ, 
избра да наложи ембарго и закрие отговорните корпорации, банки и 
правителства, и да конфискува инфраструктури и активи – включително цялото 
злато и сребро собственост на банковата система – и да ги върне в ръцете на 
Единния Народ. 
 
Не го възприемай като подривно действие, по-скоро го приеми като 
възстановяване на откраднатата собственост. Действията на One People's Public 
Trust по същество изискават това, което е наше, като суверенни същества на 
тази планета. Вселенският Закон, Common Low (Общностното Право) и UCC сега 
са законите, които управляват планетата. 
 
По-късно ще опиша подробно механизмите, въведени от ОППТ (OPPT) за 
заместване на необходимите функции на управление. 
 
 
UCC: Библията на търговията  
 
 
UCC (Uniform Commercial Code - Единен Търговски Кодекс) е "Библията" на 
търговията, диктува точно начина, по който трябва да се провежда 
международната търговия. Всъщност цялата световна търговска система е 
изградена около законите UCC. Включително и банката използва правните 
процедури, продиктувани от UCC, за да ипотекира къщата ти или да отчужди 
колата ти. 
 
Но законът UCC не се преподава в правните факултети. Продължава да е 
владение на корпорациите и техните агенти, които обучават своите служители в 
корпоративните правни отдели само на необходимото за да прилагат 
процедурите, пазейки в дискретност задълбочените познания на този важен 
механизъм. Въпреки това се случи, че един от Попечителите (“Trustees”) на 
ОППТ (OPPT), след известно време на професионално ангажиране в правната 



 

система на UCC, успя да разбере в дълбочина как „Властите-Които-Бяха“ се 
възползваха от UCC, за да контролират финансовата система на Съединените 
Американски Щати на много високо ниво. 
 
Хедър Ан Тучи-Джараф (Heather Ann Tucci-Jarraf), експерт по UCC, майка и 
ключова фигура на ОППТ (OPPT), използва ембаргото върху дома си като тест. 
Тя оспори правната процедура чрез процеса на UCC и по този начин откри по 
много прост начин, че съдебната система на САЩ от край време поддържа 
корпоративната система. 
 
Това изобщо не е изненадващо, тъй като 99% от нашите закони се отнасят до 
собствеността... или търговията. 
 
След като работи с изключителна предпазливост, ОППТ (OPPT) стигна до 
заключението, че корпорациите работещи под маската на народни правителства 
и финансови системи, извършваха предателство срещу хората на тази планета, 
без тяхното знание, желание и умишлено съгласие. 
 
Така че, с цел да сложат под ембарго "системата", администраторите / 
попечители на ОППТ (OPPT) поставиха един капан, използвайки същите правни 
инструменти, предоставени от "системата", срещу самата "система". 
 
 
Как OPPT постигна ембаргото? 
 
 
ОППТ (OPPT) се управлява от Aдминистраторите/Попечители  (или “Trustees“) 
Калеб Скинър, Холис Рандал Хилнер и Хедър Ан Тучи-Джараф. ОППТ (OPPT) 
беше създаден, когато администраторите обвързаха самите себе си и като 
следствие “изровиха” тръста, който беше одобрен в оригиналната Конституция 
на САЩ от 1776 г., конституция, която беше изоставена през 1933 г., когато 
правителството на САЩ беше преобразувано в корпорация. 
 
 
ОППТ (OPPT) след това обвърза всички индивиди на планетата с тръста като 
равноправни бенефициенти, събрани под “One People’s Public Trust” (Единен 
Hарод Cътворен от Създателя). По този начин Администраторите/Попечители 
създадоха един тръст, който има по-високи права от всеки друг, тъй като това е 
тръст между Създателя и индивидуалните суверенитети (всеки един човек) на 
Земята. Тези индивидуални суверенитети са бенефициентите на Създателя и 
пазители на неговите проявления на Земята. Юридически погледнато, не може 
да има по-големи претенции, от тези на  One People’s Public Trust... освен 
изисканото от самия Създател. 
 
 
Ресурсите на нашата планета, посочени в документите на UCC, депозирани като 
„съвкупността от световно злато и сребро“, вече не могат да бъдат обект на 
собственост, нито да се продават на каквато и да е цена, нито да се разделят на 
минимални заплати за да ни поробват, нито да се укриват за да създават бедност 
или мизерия. Под ОППТ всички имаме права за равенство. Ресурсите на 



 

нашата планета принадлежат сега на всеки един от нас в една и съща 
пропорция. По право на раждане. Сега е закон. 
 
 
Между 2011 г. и 2012 г. Попечителите депозираха една сложна поредица от 
документи в UCC на името на своите Бенефициенти. Всички подробности за 
документите на ОППТ (OPPT), основани на търговското право на UCC, могат да 
бъдат намерени в уеб страницата: https://archive.org/details/OPPTUCFILINGS.  
 
Предупреждение: четенето на документите е много сложно, защото бяха 
проектирани за да гарантират сигурността на закона и правното разкритие, а не 
за да съобщят на обществеността действията на ОППТ (OPPT) или неговите 
последици. Въпреки това, Попечителите сътрудничат директно с общността на 
световните “алтернативни комуникационни медии“, за да гарантират, че всички 
могат да получат точна, ясна и уместна информация. 
 
 
Да се опитаме да обобщим тези документи: 
 
 
Разбирайки, че корпорациите, правителствата и банките са едно и също, беше 
депозирана една “Заповед за Издирване и Действие” (Order of Finding and 
Action) срещу “Длъжника“, наименование на юридическото лице – създадено 
чрез процедурите UCC – което разбира и включва всички световни корпоративни 
единици. Депозираните документи утвърждават, че Длъжника “съзнателно, 
доброволно и умишлено е извършил предателство чрез владение, 
манипулация, прикриване и съучастие с частните парични системи” и е 
успял да стартира „системното робство на гражданите, без тяхното 
съзнателно, доброволно и преднамерено съгласие “. 
 
 
Документите, депозирани в UCC са публични и следват административните 
процедури. При предявяване на иск, Длъжника получава правото на отговор. Ако 
той не бъде получен в предвиденото време, се предприемат правни действия по 
подразбиране, последвани от прекратяването на юридическото лице, в този 
случай дължащи се на факта, че не можаха да опровергаят всички обвинения за 
предателство от страна на One People (Един Народ). 
 
Важното, което трябва да се разбере тук е, че всеки документ, депозиран в 
UCC, се превръща в закон, докато не е опроверган. И в този случай 
Попечителите на ОППТ (OPPT) твърдят, че са създали правна ситуация, в която 
физическите и юридически лица, които сформират Длъжника, не са притежавали 
способността да отговорят. Как успяха да го направят? Исковете за робство и 
измама са реални. 
 

• Разбира се, не се получи никакво опровержение.  
• Следователно Длъжникът е виновен за предателство.  
• Като компенсация, корпорациите са подложени на ембарго и са изискани 

техните активи.   
• Богатството на нашата планета е върнато на One People (Един Народ). 

https://archive.org/details/OPPTUCFILINGS


• Целият корпоративен дълг е елиминиран.
• „Системата“ е прекратена.
• Архивът на публичната документация го демонстрира.
• Депозитите на UCC сега действат като закони на Международното Право.
• Според собствените условия на „системата“, тя вече не съществува.
• Ние сме свободни!!

Тогава, какво oзначава всичко това? 

По закон никой не може да се представи като висша власт между теб и връзката 
ти със Създателя. Премахвайки контролните механизми на икономиката и 
правителствата, One People's Public Trust поставя индивидите под тяхната 
пълна отговорност, при която носят пълна отговорност за своите действия и да 
гарантират свободната воля и правата на другите. Вече няма структурна верига 
на командване. Няма норми. Няма корпорации зад които да се криеш. Ти си – 
както първоначално пожела Създателят – едно Същество, пазител на 
нашата планета и нейните обитатели. 

Това е МОЩНА промяна на парадигмата, която без съмнение ще отнеме 
известно време, за да се осъществи изцяло. 

Бариерите на Системата, които възпрепятстваха свободната ни воля и нашите 
решения, бяха елиминирани, което поставя нови предизвикателства в начина, по 
който се виждаме ние самите и в начина, по който вземаме решенията в 
собствения си живот. От днес живеем – поне на хартия – в система на 
самоотговорност. Документите, регистрирани от OPPT дават валидност на това 
за вечни времена и по такъв начин, че никога няма да може да ти бъде отнета 
свободната воля, без твоето съзнателно съгласие. 

Досега, нашето съществуване в старата система на робство беше една 
постоянна борба, борба за балансиране на трудовата и семейна ангажираност, 
борба за да “стигнем до края на месеца“, за да си “позволим“ едно място, където 
да живеем, едно място, където да можем да съществуваме. 

Но в свят на Изобилие, създаден специално от Създателя, за да задоволи 
нашите нужди, тази борба не беше естествено състояние на съществуване. 
По-скоро беше резултатът от психологическата война, водена срещу нас. И 
проработи! Успя да ни поддържа - нас хората под контрол, задължи ни да 
работим като малки послушни роби и да гарантира разпределението на 
печалбите за малцината привилегировани намиращи се на "власт". 

Но днес, според техните собствени термини, "системата" вече не съществува. 

Много от нас гледаха на "системата", според каквато беше. Много други не. 
Мнозина вярваха, че "системата" дори не беше система. Много ще си дадат 
сметка скоро. 



Във всеки случай, докато изчезването на старата парадигма се вкоренява и 
става очевидно в нашето общество, трябва да настъпи дълбока 
психологическа промяна във всички нас. Може да изглежда изумително, но 
ние хората вече сме се сблъсквали с предишни промени на парадигмата; 
помисли за вътрешната и психологическа промяна, изисквана от афро-
американската робска раса, когато системата на принудителен труд беше 
премахната, ... от германският народ, когато Берлинската стена падна през  
1989г., ... от гражданите на бившия Съветски Съюз след неговото разпадане през 
1991г., ... от египетския народ, които свалиха диктатурата през 2011г., ... и от 
исландския народ, които хвърлиха в затвора своите банкери и корумпирани 
политици и пренаписаха собствената си конституция през 2012г. 
Този тип психологическа революция не е нещо ново. Но предлага много 
предизвикателства на лично ниво. 

Това е моментът да бъдем смели и да бъдеш смел ТИ самия. При липсата на 
структура на контрол, всеки един от нас трябва да поеме отговорността за 
своята съдба и за съдбата на нашата планета. Трябва отново да се научим да 
вземаме сами решенията и да започнем да създаваме света, в който искаме да 
живеем. 

Подобно на новите родители, трябва да приемем, че животът няма да бъде 
същият като преди и при липсата на „книга с правила“ ще се настроим към 
нашата интуиция и ще се научим да си сътрудничим по нов начин... заедно. 

Защо все още не мога да усетя промяната? 

Имай търпение... ще я видиш. Но първо трябва да разберем как действията на 
ОППТ (OPPT) промениха юридическия пейзаж и как тази промяна се отразява на 
нас. 

Ще влезе ли в битка старата корпоративна система? 

Разбира се! Правителствата, контролирани от корпорациите продължават да 
претендират, че нищо не се е променило. И ако продължиш да приемаш тяхната 
система на робство чрез дългове, убеден съм, че "Властите, Които Бяха" биха са 
зарадвали да ти угодят!  

Но не се заблуждавай: те знаят какво се е случило. Те знаят, че са под ембарго. 
Те знаят, че играта свърши. Сега това е Международен Закон. 

Ние имаме свободата по мирен начин да не си сътрудничим със старата 
система. Време е да упражним тази свобода.  

Ако ти се струва странно, че видимите "правителства" все още се маскират като 
такива, имай предвид че те са просто корпоративни марионетки и че всъщност 
никога не са били тези, които диктуваха законите. В този момент бившите 
собственици ни карат да вярваме, че функционират "както обикновено". Досега 



те разчитаха на секретност и ще продължат да се преструват докрай. Това е 
единственият им начин на съществуване. 

В интервю за радио Freedom, Попечителят на ОППТ (OPPT) Хедър Ан Тучи-
Джараф направи следното изявление, което обобщава плана ѝ за справяне с 
този проблем: 

"На тези, които се питат какъв е отговора на ОППТ за действията или 
бездействията на "видимите" хора, им казвам, че вървя по петите на 
магьосниците и "големите риби" зад кулисите… и те го знаят.  

В абсолютна любов и мир, с абсолютна благодарност и благодат... Хедър". 

Управление на действията на "старата система" против теб 

С разпадането на системата робство/дългове, всички фиктивни дългове, които 
се предполага че дължеше на системата също бяха разтрогнати. Помисли за 
малко върху това!  

За да се улесни плавния ти преход от старата система, ще трябва да разбереш 
какво незабавно средство за защита можеш да приложиш към действията на 
"старата система", които в момента се предприемат срещу теб. 

В две скорошни статии на Wake Up World (wakeup-world.com) обсъдихме метода 
преди ОППТ (OPPT) за препотвърждаване на собствените пълномощия върху 
механизма на Корпоративното Правителство (виж част 1 и част 2). Този метод се 
основаваше на познанието, че: 

1) предишните правителства бяха корпорации.

2) онези, които претендират, че са представители на едно законно правителство
имат отговорността и задължението да докажат своята легитимност.

Можеш да изгледаш едно проучване за приложението на този метод, основано 
на случай от реалния живот в документалния филм на Скот Бартъл: What the 
FUQ? Frequently Unanswered Questions of the "Australian Government"  (Какво по 
дяволите? Често неотговорени въпроси за „Австралийското Правителство“)    

Опростено, същината на въпроса на това предизвикателство беше: 

"Ти предяви претенции към мен и аз се радвам да изпълня иска ти…  въпреки 
това бих искал да проверя дали си имам работа с правилните хора. Докажи 
ми, че представляваш истинското правителство на тази страна, такова 
каквото беше съставено при създаването на тази нация." 

В тази ситуация, след като субектът, действащ от името на Корпоративното 
Правителство, не успее докаже своята легитимност, контролът на това 
взаимодействие може да бъде поет от теб, въвеждайки твои собствени Правила 
и Условия, при които би могло да продължи всяко взаимодействие между теб и 
това юридическо лице.  

http://wakeup-world.com/
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5XQYAi8
https://www.youtube.com/watch?v=umVj5XQYAi8


 

В света след ОППТ (OPPT), процесът за отговор на предполагаемата власт на 
"корпоративните агенти" (включително онези, които твърдят, че представляват 
Правителството) е по същество това: 

“Бих се радвал да се съобразя с твоя иск... въпреки това в юриспруденцията 
на UCC има депозиран документ, който все още не е опроверган и който 
положи ембарго върху юридическото лице, което твърдиш, че 
представляваш. Сега действаш под твоя собствена, лична отговорност. 
Моля те, прекрати иска си към мен. Ако решиш да продължиш отново с този 
иск, всяко бъдещо взаимодействие между нас ще бъде съгласно следните 
условия...” 

Имайки предвид, че вече не представлява юридическо лице, агентът следва да 
бъде уведомен – като физическо лице – чрез Известие от Учтивост/Любезност 
(Courtesy Notice), което включва *Правилата и Условия*, при които се приемат 
всички бъдещи взаимодействия. Това известие не само го информира, но и му 
дава възможност да оттегли своя неправомерен иск срещу нас. Ако агентът 
започне друг контакт с теб, той задейства личен договор между страните, 
посочвайки приема на *Правилата и Условия*, които ти му предостави.                
Ако втори агент на същата бивша корпорация се свърже с теб за същия иск, 
повтори процеса и с това лице.  

Запомни: корпорациите вече не съществуват, просто преговаряш с други 
хора.  

Можеш да намериш оригиналните документи и повече информация за ОППТ в 
https://i-uv.com/.  
 

Силата е там, за да я прилагаш ТИ 
 

Общественото осъзнаване на новата парадигма ще отнеме време, за да се 
прояви в нашето общество. Докато последиците от One People's Public Trust 
станат широко известни и приети от общността, моля те да бъдеш уважителен 
към тези, които още не ги познават. С времето, когато хората се пробудят за 
новата парадигма, просто ще спрат да действат в името на бившите корпорации. 
Но ако междувременно разбереш, че някой трябва да получи едно Известие от 
Учтивост, почети позицията си на познание и се възползвай от възможността да 
го информираш с уважение. Агентите от бившите корпорации, банки и  
правителства са като теб и като мен: също са били поробени от същата система. 
Те просто още не знаят истината, това е всичко. 

В случай на "правни" въпроси не е препоръчително да връчиш едно Известие от 
Учтивост с Правилата и Условия на (бивш) полицай, който те спре на улицата. 
В този случай също трябва да имаш предвид, че те са точно като всички нас… и 
в действителност е вероятно да те докладват или арестуват, ако подходиш към 
тях по този начин. Докато общото съзнание не достигне критичната точка на 
насищане ти препоръчвам да отговориш на изискванията на нисшия служител и 

https://i-uv.com/


 

след това да изпратиш Известието от Учтивост, по факс, имейл, препоръчана 
поща... или дори лично. 

Ако въпросът отиде в съда, уведоми Магистъра/Съдията (или който и да е на 
негово място) по същия начин, преди датата, насрочена за дело. Не 
препоръчвам да поставяш един съдия в затруднение представяйки Правилата 
и Условия на самото дело. Ако проявиш уважение и му позволиш да прочете 
Известието от Учтивост насаме преди аудиенцията, ще постигнеш по-добър 
резултат за всички Същества, които участват в това взаимодействие. 

Запомни: процесът на издаване на Известия от Учтивост е както учебно 
упражнение за тези, които го получават, така и лекарство/средство за справяне 
(remedy) за твоята ситуация. Сътрудничеството между индивидите е ключът 
към проявяването на новата парадигма в нашето общество. При липса на 
каквото и да е отразяване от страната на официалните медии по този въпрос, 
публичното разпространение на One People’s Public Trust, ще се осъществява 
само чрез уважителния обмен на информация в нашите общности и мрежи.  

Все пак ние сме “Единния Народ Сътворен от Създателя“. 
 

Какви механизми предоставя ОППТ? 
 

Заедно със законното преустановяване на системата на Корпоративното 
Правителство, идва и прекратяването на множеството закони и разпоредби, 
които бяха създадени чрез предишните законодателни и административни 
структури. Като бенефициенти на ОППТ(OPPT) остават само UCC, 
Универсалното Право/Вселенски Закон и Общностното Право (Common Law) 
като единствени правила на играта. 

Вселенският Закон по същество е основният принцип, който управлява 
поведението между съществата. Вселенският Закон се изразява като: “всеки 
избор на свободна воля е допустим, освен когато пречи на избора на 
свободната воля на друго същество”. Това е основа за структурата на ОППТ 
(OPPT). 

Общностното Право (Common Law) се отнася за “законите на съдебната 
практика“, разработени чрез решения на съдии и съдилища в продължение 
хилядолетия. Common Law се основава на принципа, че е несправедливо да се 
третират подобни факти по различен начин при различни поводи (принципа на 
“stare decisis”) и на принципа “не вреди, не причинявай загуба” (“quieta non 
movere”).  

За да улеснят прехода ни към света след ОППТ (OPPT), Попечителите 
създадоха нова правна рамка – основана на  Универсалното Право/Вселенски 
Закон и Общностното Право (Common Law) – което ще ни позволи да изградим 
един нов свят и да демонтираме старата система. 



 

 Всеки човек, и по-специално военнослужещите, чиито клетви бяха анулирани от 
юридическото преустановяване на корпорацията, за която са работили, могат 
“съзнателно, доброволно и умишлено“ да се присъединяват към One People’s 
Public Trust като Обществени Служители (Public Servants), за да защитават и 
служат на народа на Създателя. 

Обществените Служители, които избират да се присъединят към тръста са: 

• "Упълномощени и задължени да защитават и съхраняват кръвта и живота" 
на всички хора; 

• Упълномощени да "задържат всеки един от... агентите и служители,... 
притежаващи, управляващи и които подпомагат и подбуждат частните 
парични системи, системите на прилагане на закона … [и] опериращи 
системи на робство"; 

• Упълномощени да "отнемат всички частни парични системи, системи за  
проследяване, прехвърляне, издаване, събиране на данни и 
принудително изпълнение"; 

• "Предоставено е правомощието на преценка за да използват всякакви [и] 
всички средства, сила и стратегически ресурси за изпълнението на тази 
заповед". 

Всъщност военните, които искат да го направят, сега разполагат с правна рамка, 
която им позволява да изоставят армията зависеща от Корпоративния контрол и 
да се присъединяват към ОППТ (OPPT), допринасяйки активно за 
възстановяването на активите в полза на Единния Народ. 

Ако бях съдия от човешко естество, бих казал, че голям брой агенти биха били 
очаровани да изпълнят тези "заповеди"!  

Сега, заповедите за "принудително изпълнение" не означава, че Обществените 
Служители ще дойдат и ще арестуват първия агент, който ти се обади за да 
изиска плащането на изтеклата ти кредитна карта. Това е ролята на всеки един 
от нас – като Същества на Създателя – да помогнем на тези, които са на ниско 
ниво, да разберат тази промяна, като ги информираме и им предоставим 
Известието от Учтивост. Заповедта за "принудително изпълнение" се отнася за 
истинските собственици на възбранената структура на Корпоративните 
Правителства: 1% от населението. 
 

Центрове за съдействие на One People 

 
Въпреки че общественoполезната служба в никакъв случай не беше основната 
мотивация на предишните собственици на "системата", техните корпорации 
изпълняваха някои необходими функции на съдействие като полицията и 
държавните здравни служби... с надеждата, че никога нямаше да разберем, че 
са корпорации! 
Тогава, какви разпоредби включва ОППТ (OPPT) за обществените услуги? 



 

Това са CVAC – Creator’s Value Asset Centers (Центрове за Ценностни Ресурси 
на Създателя), механизми за подпомагане, създадени за да подкрепят и служат 
на човечеството, пазител на Земята. Те осигуряват взаимосвързана планетарна 
мрежа от подпомагане, управлявана от Обществени Служители, които действат 
във всеки момент под пълна отговорност.  

Те (CVAC) осигуряват проста структура на управление и администриране, 
обхващаща 8 области на функционален процес: 

1. Знания; 

2. Комуникация; 

3. Транспорт; 

4. Прозрачност; 

5. Отбрана и Поддържане на мира; 

6. Отчетност; 

7. Съкровищница; 

8. Възстановяване (*). 

(*) Преходна функция за въстановяването от Длъжника на ресурсите, 
инфраструктурата и богатството на Единния Народ, в съответствие с условията 
на One People’s Public Trust. 

Всяка бивша нация на планетата има клон на CVAC, запазен за нея, с 
изключение на Ватикана. Всеки клон на CVAC ще управлява същите услуги и ще 
работи по същия начин като клоновете на CVAC по другите региони. Всяко 
човешко същество на планетата ще бъде подкрепено от всеки един център на 
CVAC-мрежата и всяко човешко същество ще има достъп до едни и същи 
ресурси и мрежи за подкрепа. 

Всяка административна област на всеки CVAC ще бъде управлявана от местен 
Съвет и ще се ръководи от Steward (администратор), чиято основна функция 
ще бъде да координира и улеснява вземането на решения и разрешаването на 
проблеми на Единния Hарод. Структурата също така ще позволи създаването на 
допълнителни под-CVAC, които да се приспособят към нови обстоятелства или 
инициативи, винаги и когато тяхната функция е в полза на всички Същества, без 
да се засягат правата на свободната воля на другите. 

В интервю за The Crow House от 15 февруари 2013 г., Попечителката ОППТ  
(OPPT) Хедър Ан Тучи-Джараф описа структурата CVAC като “едно безопасно и 
сигурно място, където можеш да Бъдеш и да Правиш според твоя избор...... 
стига да не нараняваш никого."  

Нашите възможности са буквално неограничени! 

По дефиниция системата CVAC е антитезата на онези корумпирани 
корпоративни инструменти, които наричахме "правителства". Отговорност, 
измеримост и прозрачност са крайъгълните камъни на структурата на 

https://thecrowhouse.com/home.html


 

CVAC. CVAC ни предоставят платформата за опростяване и уеднаквяване на 
законите, за да се гарантира удовлетворяването на нуждите на всички. Ще бъде 
предотвратено нарушаването на свободната воля на "всяка форма на 
съществуване", по начин по който се "запазват и защитават всички творения, 
стойността и активите на Центровете. Администраторите (Stewards) и членовете 
на Съвета ще бъдат подложени на обновяване на служебните си функции на 
всеки 3 месеца, което гарантира, че Обществените Служители остават отговорни 
за “Единния Народ“ по всяко време. 

Поради тези причини CVAC са основата на един нов тип управление. Сега 
системата служи на нас, а не обратното. И с нарастващото познание и подкрепа 
на Единен Народ, неговата първа задача ще бъде премахването на старата 
клика.  
 

Движейки се напред като “Единен Народ” 
 
One People's Public Trust представлява масивна промяна на парадигмата. 
Осигурява структурна промяна, която ще позволи едно енергийно изместване в 
дългосрочен план.  

ОППТ (OPPT) ратифицира нашата свобода като Същества на Създателя 
завинаги. Коригира на правно ниво дисбалансите поради бедността, 
несправедливостта и неустойчивостта. Осигурява платформа чрез която всички 
можем да се наслаждаваме на чудесата и ресурсите на нашата планета. С 
премахването на фасадата на корпоративните субекти и нелепите протоколи, 
които защитаваха техните автори, отново ще се свържем енергийно помежду 
си. Като Същества. В пълна отговорност. Всеки един в еднаква степен. Тъй 
като сме. Свободни. 

Намираме се в период на голяма социална, политическа и духовна 
трансформация.  

Лично аз усещам този преход малко като между два свята. Системата, която 
контролираше нашия живот толкова дълго време беше премахната, но 
промяната не се е проявила изцяло във физическия свят около нас. Въпреки че 
процесът на световно реформиране на бившите корпорации в кооперации, без 
съмнение ще отнеме време, вече имаме законната власт да отхвърлим стара 
система, която все още не е спряла да се прави на истинска. 

Трябва да вземем толкова много решения! Какво сме избрали да Бъдем и 
Правим в новия свят? Какви възможности искаме да създадем със структурата 
CVAC? И реално погледнато, какво ще правим с “Властите-Които-Бяха“? 

Засега всяко човешко същество носи отговорността да материализира 
свободата в ежедневието си предоставена от One People's Public Trust, 
опитвайки се да помогне и на другите да го разберат, да го интегрират и да го 
проявяват в своя живот. 



 

Свободата не е безплатна. Носи отговорност. 

Промяната започва от теб. 

Направи правилното сега. Прегърни твоята отговорност. Разпространи  
думата. 

НИЕ СМЕ СВОБОДНИ! 

 

Автор: Анди Уайтли (Andy Whiteley)– Източник: wakeup-world.com 
Архив на официални документи: https://archive.org/details/OPPTUCFILINGS 

 

CVAC бяха затворени 3 месеца след ембаргото на Правителствата, тъй като това 
беше лимитът за преразпределение на стойността на всички живи същества, факт, 
който за съжаление не се е случил и до днес, защото Правителствата упорстват 
повече от 10 години, възползвайки се нелегално от непознанието и от 
неосъзнатото съгласие предоставено от населението за съществуването си, 
което не знае какво се е случило през март 2013 г. 

През 2020 г. беше открит CVAC в Италия (CVAC Nation Italy), където можеш да 
получиш повече информация за неговите нови действия на уебсайтa: 
http://www.cvacnationitalia.net/ 

Статии свързани с темата ОППТ: 
 

• Corporations Masquerading as Government in Australia & World Wide: 
https://wakeup-world.com/2012/11/09/are-corporations-masquerading-as-
government-in-australia-and-world-wide/ 
 

• Corporations Masquerading as Government (Part II): Which “Government” Can We 
Trust?: 
https://wakeup-world.com/2012/12/17/corporations-masquerading-as-government-
part-ii-which-government-can-we-trust/ 

• Is Traditional Media Dying? The Numbers Indicate Just That:  
https://wakeup-world.com/2012/04/06/is-traditional-media-dying-the-numbers-
indicate-just-that/  

• Uncovered: $20.3 Trillion Hidden in Offshore Banks by Global Elite:  
https://wakeup-world.com/2012/07/25/uncovered-20-3-trillion-hidden-in-offshore-
banks-by-global-elite/ 

• Money is Not Needed in Energy Abundance:  
https://wakeup-world.com/2012/03/20/money-is-not-needed-in-energy-abundance/ 
 

• 2012 Through The Eyes of Wake Up World:  
https://wakeup-world.com/2012/12/19/2012-through-the-eyes-of-wake-up-world/ 
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