……….........................…………..,

24.12.2020

URZĄD STANU CYWILNEGO
ul. ……………........…………..
00-000 ….................…………

…………………
imię

z rodu

……........................……..

Copyright ©

nazwisko

ul. ……………....................................................……………….
…......................................................................................……
miejscowość

Wypowiedzenie aktu urodzenia FIKCJI
Niniejsze pismo wraz z waszą odpowiedzią będzie dowodem w sprawie zgłaszanej do UE oraz ONZ Petycji o
łamaniu praw podstawowych człowieka oraz łamaniu praw ludności rdzennej oraz nie honorowaniu wyroków
TSUE i łamaniu praw UE przez instytucje sądowniczą III RP. Sprawa do Międzynarodowego Trybunału Karnego
przy ONZ o zmowę do popełnienia zbrodni ludobójstwa wykorzystując stanowiska funkcjonariuszy publicznych i
siłę egzekucji waszych instrumentów administracyjno sądowniczo komorniczych;

Ja niżej podpisana ………… z rodu ………… Copyright © działając na podstawie niezbywalnego prawa
naturalnego
1. nie krzywdź
2. nie pozwalaj krzywdzić innych i siebie.
Prawa zagwarantowanego w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
217A przyjęta i proklamowana 10 grudnia 1948 rok.
W związku z odkryciem DE JURE faktów, iż nieświadomie podpisałam kontrakt w formie aktu urodzenia
mojej córki z dnia
roku, oraz stworzenia FIKCJI:
…………......................….
……………................................……..
Fakt DE JURE wyrażenie woli wstąpienia do umowy winno mieć jasne warunki, obie strony wkładają wartość do
biznesu, a nie jak do tej pory, fikcja jest animowana przez istotę żywą.
Fakt DE JURE Rzeczypospolita Polska nie będąc prawnym spadkobiercą Drugiej RP, zarejestrowana jest jako
korporacja na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych o nazwie REPUBLIC POLAND OFF.
W rozumieniu prawa naturalnego IUS. NATURALE oraz praw niezbywalnych nie wyrażam zgody jako matka
istota żywa – człowiek, aby korporacja REPUBLIC POLAND OFF, używała aktu narodzin mojej córki jako
aktywów na Nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych.
https://www.sec.gov/cgibin/browse-edgar? action=getcompany&CIK=0000079312&owner=include&count=40
Jest to adres rejestracji Państwa Polskiego jako korporacji REPUBLIC POLAND OFF.
Na podstawie ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego oraz artykułu 26 p 4 niniejszym
wzywam USC w
do wydania w ciągu 7 dni od daty doręczenia, fotokopii
……………..............................…
za potwierdzeniem z orginałem wszystkich dokumentów dotyczących narodzin mojej/go córki/ syna,
nielegalnie podpisanego kontraktu FIKCJI mojej córki wyżej wymienionej istocie żywej posiadającej prawa
naturalne nie zbywalne, które gwarantuje art.4.1 i art.4.2 Konstytucji RP (DZ.U.1997 nr 78 poz. 483) a
także ze względu na wieloletnie nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie wynikające
przede wszystkim z przeprowadzonych przestępstw-fałszerstw.

Na podstawie artykułu 258,271 p1, 273, 275 p2, 276 KK prawa morskiego, operowanie kontraktem- akt
urodzenia mojej córki jest nie legalne.
Jako istota żywa – człowiek

z rodu
Copyright ©
…………...............................….
………………........................…
będąc matką-pełnomocnikiem istoty żywej – człowieka
z rodu
…….........................…….
…………................…
oraz FIKCJI:
pozwę urzędników w Sądzie prawa stanowionego.
……...........................................................……….
Jako człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny, dobrym obdarowany imieniem

……….............……
Copyright © informuję, że;

przez mamę i tatę z rodu

…................................................................................……….
- wykorzystywaniem danych osobowych przez firmę i osoby fikcyjne wymaga zgody kreatora i
właściciela
- kara za wykorzystanie danych osobowych bez wyraźnej zgody lub uprawnień wynosi 2 000 000 €
- kara za podstępne wydobycie podpisu 1 000 000 €
- kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 1 000 000 €
Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości.
Spór wynikły z rozwiązaniem kontraktu - strony poddają pod rozstrzygnięcie w Sądzie Zwyczajowym
ONZ
W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy w szczególności ustawy rezolucja ONZ 217 A i/lub
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ( EMRK)
Informuję jednocześnie, iż każda odpowiedz na niniejsze pismo będzie traktowana jako odpowiedz pod
przysięgą `Affidavit wraz z wszelkimi konsekwencjami zawarcia w niej ewentualnego kłamstwa, lub okrężnej
logiki albo zatajenia bądź przemilczenia prawdy – bez względu na to czy świadomie czy nie, czy z wolnej woli
czy pod przymusem. Informuję także, iż ewentualna niewiedza pracownika o stanie faktycznym nie zwalnia go z
odpowiedzialności – dlatego też niezbędne jest szczegółowe zapoznanie się z sytuacją Waszej instytucji nie tylko
w prawach lokalnych ale i międzynarodowych oraz z waszymi obowiązkami względem mnie jako człowieka
żywego rdzennego.

Powyższy tekst jest objęty prawami autorskimi wszelkie kopiowanie zabronione.
This is private property Copyright ©

…………….............................................……..

z rodu

………...................................................…..

© Copyright

