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:címzett: orbán viktor mihály
:tárgy: nemzetközi pandémiás szerződés / eszköz WHO

én :egy férfi/nő :jakab :gipsz a mai napon minden korábban tudatosan vagy tudattalanul, a jogi
fikció által adottakat is beleértve, írásban vagy szóban adott beleegyezésemet visszavonom,
melyek esetlegesen arra hatalmaztak fel bármely köztisztviselőt, hogy a nevemben,
érdekemben, helyettem, engem képviselve döntést hozznak:
:minden jog, hatalom, kiváltság és mentesség, legyen az tényleges, függő vagy jövőbeni, a
Common Law szerint fenntartva:

:nincs beleegyezéses meghatalmazás, nincs önkéntes beleegyezés
:tudomásom van róla,, hogy magyarország kormánya, amelyet jelenleg orbán viktor mihály
miniszterelnökként vezet, meghívást kapott egy találkozó(k)ra, hogy megvitassák és
engedélyezzék a világjárvány megelőzésére való felkészültségről és reagálásról szóló
megállapodást más országok vezetőivel, akik jogsértést készülnek megvalósítani:
:fent nevezett és a magyarország kormánya képviseletében eskü alatt cselekvő férfiak és nők
az én képviseletemben semmilyen szerződést, meghatalmazást nem írhatnak alá, erre
beleegyezést sem írásban sem szóban nem adok:
:figyelmeztetem, hogy a testem a saját magántulajdonom, felette kizárólag én rendelkezem:
:figyelmeztetem, hacsak nincs kifejezett írásos felhatalmazása, hogy a magántulajdonomat
érintő kérdésekben helyettem cselekedjen úgy a testem mint magánulajdonom ellen
birtokháborítást követ el:
:figyelmeztetem, hogy amennyiben bárkinek jelen felszólításom ellenére
helyettem, érdekemben cselekszik, úgy 1 000 000 euró összegre tartok igényt:

a törvény mindig a jog felett áll

a nevemben,

:figyelmeztetem, hogy ez egy törvényes figyelmeztetés, és büntetőjogi igényt támasztok a jelen
felhívást megsértőkkel szemben személyes minőségükben az alábbi táblázatban
meghatározott összegekre:

birtokháborítás 200 000 euró
zaklatás 20 000 euró/alkalom
emberrablás 200 000 euró
fogvatartás 20 000 euró/óra
kényszerítés 20 000 euró/alkalom

önt a jogosult kellő időben teljes körűen figyelmeztette

:a mai napon 24-május hó-2022 évben

én: egy férfi; :jakab:
gipsz
által © :minden jog
fenntartva

a törvény mindig a jog felett áll

segédlet:

ahol pirosat látsz írd a neved ahogyan ott látod, fontosak a kettőspontok, ne vedd el sehonnan,
fontos hogy minden kisbetűvel legyen ahol úgy van.
A pirosat leveheted, semmiképpen se legyen fekete betű, hagyd kéken. A fekete halott szín, itt
jelentése van.
Ha két keresztneved van, azokat elválasztó jellel írd be
A nő/férfi meghatározásnál azt hagyd ami vagy, vedd le a piros kijelölést.

Ezáltal a dokumentum által férfi és nőként mint a termtő teremtmányeként, és mint a férfiak
és nők által teremtett összes jog, politika, titulusok, szabályok, rendeletek, ember által
létrehozott törvények felett állsz és gyakorolod a jogaidat.

Fontos, hogy tanulj minél gyorsabban a “ az igazi szabadság titka” anyagból, ott megérted mit
miért csinálunk.
A dokumentumot felül nevednél lásd el egy postai bélyeggel, pecsételd le a hüvelyk ujjaddal,
kék vagy lila színű tintával (semmiképp sem pirossal), és alul is ahol a neved szerepel a
hüvelyk ujjaddal pecsételd le,
Ajánlott levélként add fel, az ajánlott levél számát rá kell tenni magára a dokumentumra is,
kérj egy csíkot a postán, ha rátetted fotózd le és ezt a másolatot küldheted majd emailben is.
majd hagyományos postával küld be ajánlva a miniszterlenöki hivatalnak, de névre szólóan,
tehát az akinek a level címezve van mindig élő minőségében van megszólítva.
A hivatal, és bármilyen más titulusok és halott entitások nem vonhatók felelősségre, pont
ezért bújnak ezek mögé.
Másolatot küldhetsz emailben is bármilyen email címre amit találsz a fent nevezett férfiakhoz
és nőkhöz
Keresd azokat akik hozzád hasonlóan keresik a megoldást, ne online létezz hanem a
valóságban� �

Természetesen a segédletet ne nyomtasd ki hozzá� �
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