Deklarácia ľudu Spojených štátov za globálny mier a prosperitu

Keď sa v priebehu posledných ľudských udalostí stane nevyhnutným, aby jeden národ rozpustil politické pásma, ktoré
ho spájali s iným národom, a aby medzi mocnosťami každého štátu v Spojených štátoch zaujal samostatné a rovnocenné
postavenie, na ktoré ho oprávňujú zákony prírody a Boha prírody! Slušná úcta k názorom ľudstva si vyžaduje, aby
vyhlásili príčiny, ktoré ich podnecujú k Oddeleniu od autorít, ktoré im nanútili tí oligopolisti, ktorí všetko ovládajú
prostredníctvom korupcie a vplyvu.
Považujeme tieto Pravdy za samozrejmé, že všetci ľudia sú stvorení ako rovní, že sú obdarení svojím Stvoriteľom určitými
neodňateľnými právami, že medzi ne patrí život, sloboda a snaha o šťastie - že na zabezpečenie týchto práv sú medzi
ľuďmi ustanovené vlády, ktoré odvodzujú svoju spravodlivú moc od súhlasu ovládaných, že kedykoľvek sa akákoľvek
forma vlády stane pre tieto ciele škodlivou, je právom ľudu ju zmeniť alebo zrušiť a ustanoviť novú vládu, ktorá bude
založená na takých princípoch a bude mať takú podobu, aká sa mu bude zdať najpravdepodobnejšia na dosiahnutie jeho
bezpečnosti a šťastia. Obozretnosť totiž vyžaduje, aby sa vlády, ktoré sú dlhodobo zavedené, nemenili z ľahkých a
prechodných príčin, a preto všetky skúsenosti ukazujú, že ľudstvo je viac naklonené trpieť, kým je možné trpieť zlo, než
sa napraviť zrušením foriem, na ktoré si zvyklo. Keď však dlhý sled zneužívaní a uzurpácií, ktoré sledujú stále ten istý
cieľ, svedčí o úmysle dostať ich pod absolútny despotizmus, je ich právom a povinnosťou takúto vládu odstrániť a
zabezpečiť si nové záruky pre svoju budúcu bezpečnosť. Takto trpezlivo trpeli tieto štáty v Spojených štátoch a takáto je
teraz nevyhnutnosť, ktorá ich núti zmeniť svoje predchádzajúce vládne systémy. História súčasného vplyvu oligopolov
podporujúcich tajné spoločnosti, ako sú cabalistickí ilumináti, je históriou opakovaných ubližovaní a uzurpácií, ktorých
priamym cieľom je nastolenie absolútnej tyranie nielen nad veľkým ľudom Spojených štátov, ale nad všetkými ľuďmi
všetkých národov na zemeguli. Aby sme to dokázali, predložme fakty úprimnému svetu.
Odmietli Súhlas so Zákonmi korupciou pravdy, o čom svedčia Podvody a skreslenia vo Voľbách 2020 v USA na všetkých
úrovniach, nám ľuďom bolo uzurpované naše zákonné právo vykonávať a dohliadnuť na naše základné právo voliť,
najzdravšie a najpotrebnejšie pre verejné dobro a riadne zastúpenie.
Zakázali zvoleným úradníkom vrátane guvernérov prijímať zákony okamžitej a naliehavej Dôležitosti, ktoré ukladajú
pravidlá založené na falošných správach a strachu verejnosti vytvorenom falošnými rozprávaniami a dezinformáciami,
ako sú kmene infekcie COVID a skutočné lieky, ktoré môžu odstrániť infekcie.
Zaviedli falošné riešenia, ako je Deklarácia COVID ľudu Spojených štátov amerických za globálny mier a prosperitu
injekcie s jedovatými prvkami, ktoré sú najnebezpečnejšie a menia ľudskú DNA s RNA, a tým vyraďujú ľudské telo z jeho
vlastnej prirodzenej imunitnej funkcie boja proti chorobám. Už len toto môže v budúcnosti spôsobiť stratu na životoch
až 70 % všetkých osôb, ktoré si vzali falošné vakcíny propagované všetkými prostriedkami médií pod kontrolou tých
istých cabalistických iluminátskych oligopolov.
Odmietli prijať alebo presadiť Zákon na prispôsobenie Ľudí, pokiaľ sa títo Ľudia nevzdajú práva na Zastúpenie
dodržiavaním pri užívaní falošných vakcín COVID a podpísaním vzdania sa zodpovednosti.
Oni, v štátnom zákonodarnom zbore, nie sú zástupcami ľudu, ale Tyranmi, ktorí len prijímajú nezákonné zákony
podriaďujúce ľud falošným príbehom a mandátom presadzujúcim globálny plán znižovania populácie s taktikou
zahŕňajúcou vojny, nedostatok potravín, modifikáciu potravín spôsobujúcu dlhodobé choroby, znefunkčnenie
imunitného systému ľudského tela.
Zvolali štátne zákonodarné orgány na miestach nezvyčajných a vzdialených od depozitára ich verejných záznamov s
jediným cieľom plánovať dodržiavanie opatrení na zabezpečenie depopulácie ľudstva a zachovanie zdrojov pre ich
agendu.
Opakovane rozpustili Pravé štátne zastupiteľské zbory manipuláciou s hlasmi, pričom do nich dosadili kandidátov, ktorí
zastupujú len Tyranského oligopolistu a jeho politiku, pretože sa stavajú proti invázii do práv ľudí.

Dlho odmietali po takýchto Rozpusteniach právnych procesov zástupcov ľudu spôsobiť, aby boli iní zvolení nezákonne s
použitím kompromitovaných hlasovacích systémov a technológií Dominion; čím Štátna zákonodarná moc, neschopná
riadneho a skutočného zastupovania ľudu, nereagovala na pravdu, takže teraz sa táto moc a autorita musí vrátiť Ľudu
ako celku, aby ju vykonával a korigoval; Štát medzitým zostáva vystavený všetkým Nebezpečenstvám Invázie zvnútra
kompromitovaného zastupovania a Konvulzií vo vnútri bez aktuálnych uznesení.
Snažili sa zabrániť Obyvateľstvu všetkých štátov, aby hlasovalo za zástupcov na všetkých úrovniach úradov, aby presadili
tajné programy, ktoré majú konkrétne za cieľ poškodiť nás ľudí vo všetkých štátoch a všetkých národoch na celom svete.
Hrubo bránili výkonu spravodlivosti tým, že odmietali súhlas obyvateľstva so zákonmi na ustanovenie súdnej moci a
autority v skutočnej spravodlivosti. My ľudia vo všetkých oblastiach domáceho Vymáhania práva, domácej a
medzinárodnej Vojenskej angažovanosti sme boli všetci obmedzovaní a usmerňovaní týmito skompromitovanými
autoritami, ktoré sú nad nimi, aby nasledovali falošné narácie tyranie vplyvu a pokynov cabalistických iluminátov cabalistických oligopolov.
Urobili domácich, regionálnych a najvyšších sudcov závislými len od ich vôle, pokiaľ ide o trvanie ich funkcií a výšku a
vyplácanie ich platov.
Postavili Množstvo nových Úradov a vyslali sem Húfy Úradníkov, aby obťažovali našich Ľudí a vyjedali ich Substanciu
novými stimulačnými fondmi a znemožnili normálnym podnikom prosperovať a fungovať falošnými pandantnými
schémami a strachom. Z dočasného riešenia sa stal štát nacistického gestapa, ktoré vyhlásilo: "Ukážte mi svoje doklady".
Držali medzi nami v čase mieru stojace armády OSN a iných členských štátov NATO bez súhlasu našich vojenských
veliteľov, ktorí neboli kompromitovaní. Boli ovplyvnení, aby sa Vojsko stalo nezávislým od civilnej moci a jej
nadriadeným. Urazili americký ľud falošnou administratívou, ktorá spôsobila bezohľadnú politiku na úkor národnej
bezpečnosti.
Spojili sa s inými, aby nás podriadili jurisdikcii, ktorá je cudzia našej ústave a ktorú naše zákony neuznávajú; dávajú
súhlas s ich aktmi predstieranej legislatívy: na rozmiestnenie veľkého počtu cudzích ozbrojených jednotiek v našej
blízkosti:
Za ich ochranu pred trestom za akékoľvek vraždy, ktoré by spáchali na obyvateľoch týchto Spojených štátov pomocou
falošných vakcín, ktoré zabili desaťtisíce Američanov a milióny ďalších ľudí na celom svete:
Za prerušenie nášho obchodu so všetkými časťami sveta pri zatváraní našich podnikov strachom a novou politikou
týkajúcou sa falošnej COVID a iných pandemických opatrení:
Za uvalenie daní na nás bez nášho súhlasu:
Za to, že nás v mnohých prípadoch pripravili o výhody súdneho procesu s porotou a zavraždili svedkov pravdy o tých,
ktorí sú pri moci a spôsobujú takéto zneužívanie:
Za prepravu a obchodovanie s ľuďmi na účely satanistických ľudských obetí a praktiky používania adrenochrómu s
mučením a vraždami malých detí:
Za zrušenie slobodného systému ústavného práva, ktorý funguje v námornom alebo admirálnom práve a ustanovuje v
ňom svojvoľnú korporatívnu vládu Spojených štátov, ktorá už skrachovala, a rozširuje jej hranice, aby sa zároveň stala
príkladom a vhodným nástrojom na zavedenie rovnakej absolútnej vlády nad ľuďmi nielen v Spojených štátoch, ale aj na
celom svete:
Na odobratie našich listín, zrušenie našich najcennejších zákonov a zásadnú zmenu skutočných foriem našich vlád z vôle
ľudu:
Za to, že pozastavili činnosť našich legálne zvolených zákonodarných zborov, nahradili ich falošnými kandidátmi a
vyhlásili, že majú právomoc vydávať za nás zákony vo všetkých prípadoch.
Zriekli sa skutočnej vlády Spojených štátov tým, že nás vyhlásili za vylúčených a bez práv a viedli proti nám Vojnu,
jemne nás zabíjali vakcínami meniacimi našu DNA pomocou RNA, HIV a iných jedovatých prvkov.

Zničili životy miliónov ľudí v Spojených štátoch a naďalej bezohľadne a s dôkladnou presnosťou zabíjajú milióny ľudí na
celom svete.
V tomto čase prepravujú veľké armády cudzích vojsk OSN a Číny, aby dokončili už začaté dielo smrti, spustošenia a
tyranie za okolností krutosti a perfídnosti, ktoré majú sotva obdobu v tých najbarbarskejších storočiach a sú úplne
nehodné hlavy civilizovaného národa. Medzi ich vybrané nástroje patrí vedenie federálnych vládnych agentúr, ako sú
CDC, FDA, OSN, CCP, a agentúr CIA, FBI, MI6, s vládnymi orgánmi v centrálnych bankách, ktoré okrádajú všetky
suverenity národov a ich obyvateľov.
Prinútili našich spoluobčanov, občanov mnohých národov, aby vzali do rúk zbrane proti svojej krajine, aby sa stali katmi
svojich priateľov a bratov, alebo aby sami padli ich rukami. Naša armáda a orgány činné v trestnom konaní sú podriadené
plneniu nezákonných príkazov a invázii do ich vlastných tiel pomocou núteného falošného očkovania COVID-19.
Vyvolali medzi nami domáce vzbury s násilníckymi hnutiami Black Lives Matter a Antifa a snažili sa na obyvateľov našich
komunít, miest a vlády uvaliť nemilosrdné pravidlo Vojny, je nevýrazné Zničenie, všetkých vekových kategórií, pohlaví a
stavov. V každom štádiu tohto útlaku sme sa v tých najpokornejších podmienkach dožadovali nápravy: Na naše
opakované žiadosti sme dostali odpoveď len v podobe opakovaného ubližovania. Knieža, ktorého charakter je takto
poznačený každým činom, ktorý môže definovať Tyranskú skupinu oligopolov, ktorí boli nevhodní na to, aby mali vplyv
na Vládu slobodného ľudu Spojených štátov a všetkých ostatných národov v zahraničí.
Chýbala nám pozornosť našich Bratov tu v Spojených štátoch a v zahraničí a z času na čas sme ich varovali pred pokusmi
ich falošnej legislatívy rozšíriť nad nami neoprávnenú Jurisdikciu. Pripomínali sme im okolnosti nášho života tu. Apelovali
sme na ich prirodzenú spravodlivosť a veľkorysosť a prostredníctvom zväzkov nášho spoločného príbuzenstva sme ich
vyzývali, aby sa zriekli týchto uzurpácií, ktoré by nevyhnutne prerušili naše spojenia a korešpondenciu. Aj oni boli hluchí
k hlasu spravodlivosti a príbuzenstva. Musíme sa preto zmieriť s nevyhnutnosťou, ktorá odsudzuje našu odluku, a
považovať ich, tak ako zvyšok ľudstva, za nepriateľov vo vojne, v mieri za priateľov.
My, zástupcovia SPOJENÝCH "ŠTÁTOV" AMERICKÝCH, preto v mene a z poverenia dobrého ľudu tohto veľkého národa
slávnostne uverejňujeme a vyhlasujeme, že tieto Spojené "štáty" sú a právom by mali byť slobodnými a nezávislými
štátmi; že sú oslobodené od všetkej vernosti oligopolom, tajným spoločnostiam cabaly iluminátov a že všetky politické
spojenia medzi nimi v Spojených štátoch a v zahraničí sú a mali by byť úplne zrušené; a že ako slobodné a nezávislé
Spojené štáty majú plnú moc viesť vojnu, uzatvárať mier, uzatvárať spojenectvá, zakladať obchod a robiť všetky ostatné
činy a veci, ktoré nezávislé krajiny môžu právom robiť. A na podporu tejto deklarácie, s potvrdením spoliehania sa na
ochranu božskej Prozreteľnosti, si vzájomne sľubujeme svoje životy, svoje bohatstvo a svoju posvätnú česť a okamžite
začíname s kontaktovaním našich štátnych zákonodarných orgánov, aby vykonali zmeny na ochranu našich
individuálnych práv a slobôd, počnúc ochranou nášho najzákladnejšieho práva, ktorým je ochrana našich hlasov a
procesov a zariadení na uskutočnenie pravdivých a čestných volieb.
My ľudia máme právomoc presadzovať naše práva na štátnej úrovni, ktorá môže napraviť všetko, čo sa pokazilo, a
kontrolovať výsledok našej budúcnosti a slobody žiť podľa ústavy bez zla, ktoré sa stalo súčasťou každodenného života
každého z nás. Akcia, ktorú treba urobiť dnes, spočíva v tom, že každý človek v každom štáte napíše list adresovaný
každému štátnemu zástupcovi, zákonodarcovi a senátorovi, v ktorom bude požadovať reformy a nápravy, aby sa
prostredníctvom novej legislatívy zmenili zákony potrebné na odstránenie konkrétnej korupcie v štátnej správe
chrániacej jej štátne sídlo.
Konkrétne by sa mali zaoberať týmito otázkami:
1.) Skutočná hlasovacia technológia, ktorú nie je možné kompromitovať. Ako je napríklad softvér a hardvér na
doručovanie QFS namiesto systémov založených na Dominion.
2.) Ochrana našich individuálnych slobôd, ako je právo vybrať si, aké lekárske zákroky sú prijateľné a aké nie, ako je
napríklad problematika nechcených vakcín COVID-19. Táto injekcia obsahuje mnoho prvkov, ktoré ohrozia ľudskú DNA
mRNA a HIV, ako aj ďalšie negatívne prvky.

3.) Odškodnenie a zodpovednosť za škodu voči tým, ktorí boli donútení k očkovaniu COVID 19 prostredníctvom
masmediálneho vplyvu a vplyvu federálnej vlády, ako aj mandátov s nezákonným schválením používania vakcíny od
FDA a iných federálnych agentúr, ktoré sú všetky ovplyvnené touto agendou globalistických oligopolných cabalistických
organizácií, ako je Federálna rezervná banka (FRB), Organizácia Spojených národov (OSN), Rada pre zahraničné vzťahy
(CFR), Ústredná spravodajská služba (CIA), Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), Ministerstvo spravodlivosti (DOJ),
Medzinárodný menový fond (MMF), Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS), Daňový úrad (IRS) a všetky ostatné
agentúry alebo skupiny, ktoré majú vplyv na záležitosti ľudí v Spojených štátoch, ktoré zaútočili na našu vlastnú
individuálnu slobodu a slobody pri hľadaní šťastia.
4.) Odstrániť všetky obmedzenia a prestať podporovať strach týkajúci sa COVID-19 a akýchkoľvek iných zdravotných
problémov s cieľom kontrolovať a zničiť naše individuálne slobody pracovať, zarábať a míňať, čo je základom zdravej
ekonomiky.
Odpočívame s pokojom a láskou k ľudstvu. Túžime po živote, nie po smrti alebo plánovanej genocíde, a budeme
presadzovať všetky opatrenia na nápravu tohto stavu, aby sme zachránili náš národ pred zánikom a zničením.
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