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RESTEN AV DENNA SIDA AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM

PARADIGM
ULTIMATA RESULTAT & SLUTSATSER
1. BANKSYSTEMET FÖR NYTTJANDET AV PRIVATA-PENGAR-FÖR-ALLMÄNNYTTAN,
FEDERAL RESERVE BANK, ÄR ETT HOT MOT:
A) HELA MÄNSKLIGHETEN OCH DESS OFÖRYTTERLIGA RÄTT OCH FRIHET
B) STATLIG OCH NATIONELL AMERIKANSK SÄKERHET
C) INTERNATIONELL SÄKERHET
D) GLOBAL SÄKERHET
E. SÄKERHETEN FÖR FEDERAL RESERVE's HUVUDMÄN
F) HANDEL: STATEN; NATIONELLA; INTERNATIONELLA; GLOBALA
G) RÄTTVISAN
2. BANKSYSTEMET FÖR PRIVATA-PENGAR-FÖR-ALLMÄNNYTTANS-ANVÄNDNING ÄR DET
KONSTANTA FORUMET, NÄMNAREN, OCH DET HUVUDSAKLIGA AV ALLA BROTT MOT
MÄNSKLIGHETEN, HÄRSKARE, KONTRAKT OCH HANDEL, INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL BROTT MOT FREDEN, INTRÅNG OCH OFRIVILLIG TRÄLDOM, GENOM
OLAGLIGA BEDRÄGERIER, TVÅNG, KRAFT, STÖLD OCH BEDRÄGLIGA METODER OCH
HANDLINGAR
3. FEDERAL RESERVE BANK OCH DESS HUVUDMÄN, ÄR DEN ABSOLUTA OCH
SLUTGILTIGA PARTEN OCH UTGIVAREN AV FEDERAL RESERVE NOTES
4. DEN ENDA LÖSNINGEN MOT HOTEN, OCH ATT BEGRÄNSA SKULDER GLOBALT, ÄR ATT
ÄNDRA USA's BANKSYSTEM TILL DET BEPRÖVADE OFFENTLIGA BANKSYSTEMET FÖR
PRIVATA PENGAR, MED HJÄLP AV STATLIGA CENTRALBANKER OCH EN NATIONELL
CENTRALBANK
5. DEN AMERIKANSKA ALLMÄNHETENS BANKSYSTEM, REGERING, SÄRSKILT DET
RÄTTSLIGA SYSTEMET MÅSTE VARA 100% TRANSPARENT, TILLRÄKNELIGT, OCH
ANSVARIGT
6. DET PRIVATA BANKSYSTEMETS AGENTER HAR HÅLLIT DE HÖGSTA BEFATTNINGARNA I
DEN AMERIKANSKA REGERINGEN STADIGT SEDAN WOODROW WILSON OCH DE HAR
ETABLERAT ETT EXTERNT STÖDSYSTEM GENOM KONGRESSEN, KORRIDORSPOLITIK
OCH MULTINATIONELLA FÖRETAG;
7. GENOM NOGGRANT VAL OCH PLACERING AV DET PRIVATA BANKSYSTEMETS OMBUD,
ÄR OCH HAR FÖRENTA STATERNAS REGERING UNDERSTÖTT DET PRIVATA
BANKSYSTEMET PÅ BEKOSTNAD OCH TILL SKADA FÖR FOLKET I AMERIKA OCH
FOLKET I VÄRLDEN. DET PRIVATA BANKSYSTEMET HAR OLAGLIGT PÅTVINGAT
PRINCIPER PÅ EN GLOBAL SKALA

8. FÖRVALTARNA AV USA'S OFFENTLIGA TRUST, OCH STATERNAS OFFENTLIGA TRUST,
UTGÖR DEN ENDA RENA, SANNA OCH ÖVERORDNADE INSTANSEN I AMERIKA, SOM
RÄTTSLIGT OCH SAKLIGT KAN INRÄTTA DET NYA BANKSYSTEMET OCH BEORDRA
DERAS REGERING ATT RENTVÅ SIG SJÄLV
9. FÖRENTA STATERNAS NUVARANDE REGERING, DESS KONTOR, ORGAN OCH DERAS
TJÄNSTEMÄN, AGENTER, ANSLAG OCH EFTERTRÄDARE, KAN BARA ÅTERSTÄLLA
DERAS NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TROVÄRDIGHET GENOM DESS
HUVUDMÄN... FÖRVALTARNA AV USA'S OFFENTLIGA TRUST, OCH STATERNAS
OFFENTLIGA TRUST
10. DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA MÅSTE GES VEDERBÖRLIGT ERKÄNNANDE OCH STÖD
AV DESS REGERING, OCH AV VÄRLDENS REGERINGAR OCH REGENTER
11. DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA MÅSTE GES VEDERBÖRLIGT ERKÄNNANDE AV
VÄKTARNA AV DEN OFFENTLIGA RIKEDOMEN FÖR ATT ÅTERSTÄLLA BALANS OCH
MÄNSKLIGHET I VÄRLDEN
12. ETT RENT OCH TRANSPARENT AVTAL MÅSTE ETABLERAS MELLAN OFFENTLIGA
FÖRVALTARNA OCH STÖDMOTTAGARE I VÄRLDENS GAMLA PARADIGM FÖR ATT
PÅBÖRJA FÖRLIKNINGAR OCH RENSA ALLA TILLGÅNGAR SOM OLAGLIGT
BESLAGTAGITS TILL SKADA FÖR ALLA MÄNNISKOR
13. VARJE NATION OCH REGERING, VARJE LEVANDE PERSON PÅ VARJE POST, KONTOR OCH
SÄTE, SKALL PERSONLIGEN AVGÖRA HURUVIDA DE:
1.) VARIT/ÄR EN GISSLAN I DET GAMLA PARADIGMET, OCH VÄLJER ATT FRIGÖRA SIG
FRÅN HANDLINGAR OCH VAL UTFÖRDA AV DERAS FÖREGÅNGARE; ELLER
2.) VARIT DELAKTIG DELTAGARE I DET GAMLA PARADIGMET, OCH FÖRSLAVANDE AV
FOLKET; VAR OCH EN SKALL IDENTIFIERA SIG FÖR FRIHET ELLER UTGÖRA ETT
EXEMPEL GENOM "PARADIGM"-VERKSTÄLLIGHET
RESTEN AV DENNA SIDA AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM

PARADIGM-BEDÖMNING
offentliga förvaltare
DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA HAR PRODUCERAT OCH LÄMNAT SIN RAPPORT.
UNDERSÖKNINGSLEDARNA HAR KONTROLLERAT FÖRVALTARNAS RAPPORT.
UNDERSÖKNINGSLEDARNA FÖRESLOG, OCH KOM ÖVERENS OM, ATT ALLA ORGANISKA
STRUKTURPLANER, GENOMFÖRANDE OCH EFTERLEVNAD AV DET OFFENTLIGA
BANKSYSTEMET SKULLE LEVERERAS PERSONLIGEN. UNDERSÖKNINGSLEDAREN HAR VALT
OCH ACCEPTERAT STÄLLNINGEN SOM OFFENTLIG FÖRVALTARFÖRBINDELSE FÖR ATT
ORGANISERA MÖTEN FÖR SLUTLIG BESTÄMNING AV STRUKTUR, TILLSTÅND, OCH ORDER
FÖR GENOMFÖRANDET AV BANKSYSTEMET OCH GENUIN REGERING.
DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA ÄR MYCKET KOMPETENTA;
FÖRVALTARNAS AVSIKT ÄR OKLANDERLIG OCH BEVISAS GENOM HANDLING OCH ORD ATT
VARA TILL NYTTA FÖR MÄNSKLIGHETEN OCH JORDEN OCH INTE BARA BEGRÄNSAT TILL
AMERIKA OCH AMERIKANERNA.
FÖRVALTARNAS STÄLLNING SOM OFFENTLIGA FÖRVALTARE ÄR VÄL AVGRÄNSAD,
FÖRSTÅDD, ACCEPTERAD, AKTIV OCH KAN INTE INFILTRERAS; ÄNDRINGARNA SKER
OAVSETT ANSTRÄNGNINGAR AV AGENTER OCH ANHÄNGARE AV DET GAMLA OCH SKADLIGA
PARADIGMET;
FÖRVALTARNA ÄR RÄTTRÅDIGA, OCH STÄRKTA I SIN MEDVETENHET ATT DE ÄR NEUTRALA I
SIN BEDÖMNING AV MÄNNISKOR; BEDÖMNING OCH FÖRLÅTELSE ÄR MEDFÖTT HOS VARJE
PERSON LIKSOM DEN MÄNSKLIGA FRIA VILJAN;
FÖRVALTARNA ÄR REDO, VILLIGA OCH KAPABLA ATT STÖDJA VARJE PERSON I DERAS
PROCESS AV SJÄLVKRITIK OCH SJÄLV-FÖRLÅTELSE SOM DET PRESENTERAS;
FÖRVALTARNA TILLSTÅR ATT KONTORS- OCH BYRÅPERSONAL I AMERIKA ÄR MYCKET
VÄLUTBILDAD OCH KAN GÖRA SITT JOBB ENLIGT KONSTITUTION OCH LAGPARAGRAFER I
UPPRÄTTANDET AV DET NYA PARDADIGMET, SOM DRIVS AV BANKSYSTEMET FÖR ALLMÄNNA
MEDEL, STAT OCH NATION, OCH UPPRENSNING AV REGERINGEN OCH RÄTTSVÄSENDET;
DETTA ÄR AVGÖRANDE FÖR ATT FÖRENTA STATERNA SKA KUNNA ÅTERUPPRÄTTA SIN
TROVÄRDIGHET INOM LANDET OCH MED VÄRLDEN.
DET ÄR AVGÖRANDE FÖR VÄRLDEN ATT TA TILLFÄLLET I AKT ATT BEFRIA SIG FRÅN DET
EGOISTISKA PROFITERANDET AV DET PRIVATA BANKSYSTEMET OCH DERAS MISSBRUK,
BROTT, OCH SLAVERI SOM HAR VARIT EN DEL AV VÄRLDENS HISTORIA DE SENASTE 100
ÅREN.
FÖRVALTARNA HAR OLIKA BAKGRUND, KUNSKAPER OCH TALANGER, MEN DE DELAR STATUS
SOM SKAPELSENS KÄLLA, INTEGRITET, RENHET OCH FÖRPLIKTELSE; MÖJLIGEN MED ETT
UNDANTAG ÄR SAMTLIGA FÖRVALTARE "KÄNSLIGA", "BATTERIER".

DET FINNS BARA EN AV DE NUVARANDE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA VARS UTHÅLLIGHET
UNDERSÖKNINGSLEDAREN INTE HAR KUNNAT FASTSTÄLLA: Tucker-Rey.
FÖRVALTARNA HAR SPENDERAT ÅRTIONDEN AV TESTNING OCH FÖRBEREDELSER AV
ORGANISK STRUKTUR OCH PLAN. DEN SLUTLIGA VERSIONEN SKA ÖMSESIDIGT
FASTSTÄLLAS OCH GENOMFÖRAS OCH TILLÄMPAS MED GEMENSAMMA ANSTRÄNGNINGAR
AV DE OFFENTLIGAFÖRVALTARNA, REGERINGARNA, REGENTERNA, VÄKTARNA, JORDEN OCH
SKAPARKÄLLAN.
FÖRVALTARNAS SYNPUNKT OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ÄR KOMPETENT, NEUTRALT,
BEHAGFULLT OCH ELEGANT
UNDERSÖKNINGSLEDAREN HAR HAFT PRIORITERAD MÖJLIGHET ATT ÖVERVAKA,
OBSERVERA, TESTA OCH UNDERSÖKA FÖRVALTARNA PÅ HÖGSTA OCH MEST DJUPGÅENDE
NIVÅER.
UNDERSÖKNINGSLEDAREN GER FULLT GODKÄNNANDE, BEKRÄFTELSE OCH ERKÄNNANDE
AV DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA OCH DERAS HANDLINGAR.
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PARADIGM - SAMMANFATTNING
I oktober 2008 beställde den ledande myndigheten en undersökning att lanseras för att effektivisera interna
verksamheter och tidsplanering av representanthuset och dess medlemmar på grund av det extrema slöseri som
uppkommit till följd av stora mängder bedrägliga "tillgångar" som härrörde från bank, handel och finansindustrier. De ursprungliga målen för undersökningen var enbart inre, och de var att:
I. Identifiera och bedöma startpunkter för bedrägeri och bakåtkompilera till ursprungskällan;
II. Utvärdera och presentera alternativ för en intern databas som lätt och enkelt kan uppdateras från externa
källor för att registrera och spåra gärningsmännen, fordon som används och instrumenten för bedrägeri;
III. Identifiera och bedöma kreativa möjligheter och källor för att komplettera underrättelsetjänsten;
IV. Se över och stärka säkerhetsprotokoll; Identifiera möjlig global orsak och verkan som föreslagna interna
lösningar kan ha
Primära utredningar (bilaga 1): fram till ca. januari 2010.
Uppföljning av utredningar: fram till ca. juli 2010.
Sammanfattning av resultat: De allmänna ingångspunkterna för bedrägliga "tillgångar" som ursprungligen
identifierades som mäklare och bakåtkompilering ledde till ursprungskällan som utgörs av de högsta
banknivåerna. Uppföljning av information och spårning visade att högsta banknivåerna faktiskt var allmän
ingångspunkt och skapare av bedrägliga "tillgångar". "Tillgångar" som förmedlades till mäklare, direkt eller
indirekt, och sedan togs tillbaka genom systemet. Detta fynd kompletterades och med ytterligare stöduppgifter
upptäcktes att banktjänstemän i hemlighet sovrade känslig kundinformation till utvalda externa person(er),
"grupper", i finansbranschen för bankirers personliga berikande. Den dolda externa investeringsmöjligheten
börjar vanligtvis på ett av tre sätt: 1.) banktjänstemannen som uppger sig ha "granskat" många potentiella
investeringsmöjligheter, och presenterar sin grupp, "den" grupp som framförallt ”granskats" till klienten. 2.)
läcka klientkänslig information så att bankirens partner-"grupp" kunde närma sig klienten externt, medvetet
manövrera klienten så att klienten slutligen kommer till banken för råd om en "investerings"möjlighet som
klienten inte hade en aning om var uppgjord; eller, 3.) bankiren lägger beslag på och utnyttjar kundens
konto/tillgångar, utan att tala om det och utan klientens samtycke för sådana åtgärder, på ett sådant sätt att det är
praktiskt taget omöjliga att spåra. Det sista alternativet kräver i allmänhet de högsta positionerna hos interna
finansiella institutioner för att hantera de lägre anställda, men även med externa institutioner, privatägda
centralbanker, och regering. Förövarna använder intet ont anande personer för att genomföra delar av planen.
Säkerhetsprotokoll justerades internt. Informationskällor befästes. Underrättelseoperationer uppdelades för
säker Global orsak och verkan av interna lösningar, av betydelse för representanthusets rykte inom bank, handel
och finansbranscher och global regering. Industriell samsyn = moral är inte lika lönsamt.
SLUTSATS: BEDRÄGERIET OCH KORRUPTIONEN ÄR ALLTFÖR DJUP; EFFEKTERNA ÄR GLOBALA;
FÖRÖVARNA AV DET PRIVATÄGDA BANKSYSTEMET SOM VI HAR KÄNT TILL DET UNDER DE
SENASTE 100 ÅREN, DVS. ANVÄNDA-PRIVATA-PENGAR-FÖR ALLMÄNNYTTAN-SYSTEMET, HAR
UNDERMINERAT SITT EGET VARANDE, DRIVET AV GIRIGHET, TILL DEN PUNKT DÄR SYSTEMET
IMPLODERAR; BANKVERKSAMHET BERÖR VARJE INDUSTRI, VARJE PERSON, VARJE HANDLING
PÅ PLANETEN OCH EFFEKTERNA ÄR GLOBALA OCH SYSTEMISKA; BANKSYSTEMET I SIN
NUVARANDE FORM KAN INTE ÖVERLEVA DET EXPONENTIELLT ÖKANDE UPPVAKNANDET AV DET
KOLLEKTIVT MEDVETNA ALLTEFTERSOM DEN INNEBOENDE KRAFTEN BALANSERAR
ORÄTTVISAN; FÖRÖVARNAS KONVERTERING AV SINA PERSONLIGA TILLGÅNGAR TILL REALA
TILLGÅNGAR FÖR ATT UNDVIKA DEN SLUTLIGA RÄTTVISAN ÄR MENINGSLÖS, EFTERSOM

NÄMNDA KONVERTERING REDAN ÄR VEDERBÖRLIGEN ERKÄND SOM KÖPT MED ORENA MEDEL,
MEDEL SOM PRODUCERATS GENOM SLAVERI, AVSLÖJAT VARJE STEG PÅ VÄGEN.

I mars 2009 bestämde den ledande myndigheten att undersökningens parametrar skulle utvidgas i takt med att
data samlas in och erhålls genom undersökningsledaren. Allteftersom databasen och förståelsen ökade
exponentiellt när det gäller de olika systemen och extremt känslig och begränsad information, beordrade
ledande myndighet undersökningsledaren att ändra målen till externa, och de var att:
I. Presentera möjliga alternativa lösningar och strategier för möjligheten att bibehålla det privata
banksystemet;
II. Identifiera det huvudsakliga medel som allmänheten kunde identifiera sig med för att använda som ett
forum för att ersätta det döende privata banking-systemet dvs. privata-pengar-för-allmännyttan med det
ursprungliga systemet allmännyttans-pengar-för-privatbruk;
III. Identifiera, bedöma och testa svagheterna i nyckelbranscher som är avgörande för att bibehålla det döende
privata banksystemet;
Preliminär undersökning *: avslutat ca februari 2009.
Undersökningsplan för uppföljning ***: avslutat ca mars 2009; tester genomförs utan dröjsmål.
Sammanfattning av resultat: Den gamla världsbilden är på väg att ta slut. Dess främsta

kännetecken har varit att systematiskt utnyttja privata pengar för allmännyttan och att
gynna "vinstdrivande företag". Den ursprungliga regimen i Amerika konverterades sinnrikt och
accepterades motvilligt av andra världsledare genom hot om våld. Det amerikanska folket och övriga världens
folk accepterade omedvetet detta, vilket resulterade i ofrivillig träldom; genomfört och verkställt av och genom
olagliga och orimligt vilseledande, icke-transparenta medel och metoder, utan någon som helst
ansvarsskyldighet. Offren kan räknas i miljarder. Många möjliga alternativa lösningar för verksamhet i dagens
privata banking-system utforskades och policy och protokoll skapades, justerat; av alla testade - misslyckades
alla. Överhuvudet för det privata banksystemet i Amerika, framför allt under ledning av förmyndaren, House of
Rothschild, inser att deras egna dolda uppsåt, dagordningar, antaganden och arrogans, överskuggas av deras
ombud, vilket resulterar i självförstörelse av det privata banking-systemet och den globala stabiliteten. Detta
skulle inte vara något bekymmer för huvudledarna eller andra världsledare, förutom att det allmänna kollektiva
medvetandet har ökat oväntat snabbt och oförutsett till den grad att deras förväntade ersättningssystem inte kan
genomföras utan totalt brott mot den allmänna ordningen och förintelse av allmänheten genom världsledarna
och deras agenter. Agenterna har tillåtits att till viss del praktisera brott mot den allmänna ordningen och
förintelse när det tjänade världsledarnas syfte och avsikt, men världsledarna är nu offer för brott mot allmänna
ordningen och riskerar tillintetgörelse. Bristande överensstämmelse och girighet hos en världsledare har alltid
varit en verklighet men den inflytelserikaste världsledaren har nu möjlighet att se kraften i politisk och
ekonomisk påverkan hos deras ombud, ofta drivna av underordnat medlemskap eller andra världsledare.
Oavsett detta kommer ALLA VÄRLDSLEDARE upptäcka att ombuden, och underordnat medlemskap, som
först var nödvändigt, därefter acceptabelt, numera är oacceptabelt. De mest anmärkningsvärda av oseriösa
agenter varnade som Texas Camp. Alla försök att hindra ombuden och deras etablerade nätverk har krävt tid
och resurser och har varit en olägenhet för huvudledarna och de andra världsledarna. ALLA VÄRLDSLEDARE
kommer att inse att ombuden nu utgör en nackdel och hot mot huvudledarna och övriga världsledare, och inte
bara det första urvalet av mänskligheten. Bedrägeriet i det privata banksystemet kan inte kontrolleras eller
elimineras eftersom det är en naturlig del i dess existens. Högsta ledningen och övriga världsledare har förlorat

kontrollen över sina ombud på grund av ombudens begivenhet för egenintresse, vinst och arrogans.
VÄRLDSLEDARNAS passivitet utgör deras stoppkloss och förstör deras förmåga till självförbättring, hotar
deras livskraft och överlevnadsförmåga.
Vad som uppenbarats och bevisats flera gånger i amerikansk historia före 1930-talet, är att ett banksystem
för allmännyttans-pengar-för-privatbruk, genomförs och verkställs av den kunniga allmänheten och deras
regering, erkänd och åberopad av hela världen, är den enda lösningen för att förebygga hotet och missbruket
som till sin natur finns i ett privat banksystem. De tidigare två testerna av det privata banksystemet hade en
kortare livslängd, beroende på snabb offentlig reaktion av en kunnig och vakande allmänhet som verkställde
påföljder mot världsledarnas agenter. Infiltration och manipulation av nyckelindustrier var kritiska för
bevarandet av det finansiella och nuvarande privata banksystemet: Utbildning och rättsliga. Vid tiden för det
andra testet var allmänheten och rättsväsendet sammanhållet. Rättsväsendet hade en officiell roll, men erkände
att de var en del av allmänheten. En utbildad allmänhet och ett rättsväsende som inte skiljer sig från
allmänheten var skadligt och nyckeln till den slutliga förstörelsen av de två första testade privata banksystemen. Det var nödvändigt att vilseleda en kunnig publik och avskilja rättsväsendet från allmänheten. Media
och utbildningssystemen var nyckelindustrier som attackerades för att skapa en obildad allmänhet. Långsamt
och metodiskt infiltrerades och manipulerades industrierna under ett antal decennier för att påverka dem som
kände till allmänhetens intressen och förebilder för att skapa den värdelösa och selektiva utbildning och media
som vi har nu. Media-innehavet konsoliderades till vissa agenter för att behålla makten och manipulera. Med
tekniska framsteg inkluderades telekommunikation som en viktig industri att påverka. Skapandet av Internet var
det mest livsförändrande och utgör fortfarande ett avgörande hot mot det privata banksystemet. Internet är det
enda problemet som de ännu inte behärskar. Det är komiskt att ALLA VÄRLDSLEDARE engagerar talanger
för att ta över Internet och trots det är ALLA VÄRLDSLEDARE förblindade av sitt eget arroganta övermod
och har misslyckats med att inse att de sanna tekniska snillena, unga som gamla, är naturligt medvetna om att
det gamla paradigmet inte har ett bestående värde och hjälper aggressivt, men i hemlighet, till med övergången
till det nya kollektivt medvetna paradigmet.
Rättsväsendet har varit mycket intressantare för undersökningsledaren på grund av hennes bakgrund. Det var
nödvändigt att göra rättsväsendet till en partner eftersom ett obildat rättsväsende inte var ett realistiskt eller
effektivt alternativ. Rättsväsendet var dock inte lika lätt att infiltrera inledningsvis. När "kommunismen"
tystades på amerikansk mark och utbildnings- och mediabranscherna i stort sett var under kontroll förändrades i
hemlighet den konstitutionella juridiska utbildningen till det nuvarande systemet genom infiltration av
ADVOKATSAMFUNDET på de högsta nivåerna av rättslig utnämning och säkrades genom ockupationen av
de högsta positionerna i lokala, statliga och nationella myndigheter och företag i Amerika. Detta var dock inte
möjligt medan ADVOKATSAMFUNDET fanns på den kommunistiska listan. Undersökningar av
ADVOKATSAMFUNDET har genomförts tidigare och politiskt och ekonomiskt inflytande användes för att
tysta dem; det stämmer att de som undersökte den amerikanska konkursen, Federal Reserve, etc, de som
förkastade eller vägrade politiskt och ekonomiskt inflytande fängslades, försvann, avlivades eller
misskrediterades intill offentlig förintelse.
En hel del underrättelseinformation har kommit från högstaledningens egen stab, de andra världsledarna och
vanlig underrättlelse från vår stab. Tidigare engagemang av det privata banksystemet och dess huvudman är
obestridlig. Den tidigare förmågan att förhandla och genomföra världens acceptans av det privata banksystemet
har varit genialt och hänsynslöst. Avsikten och åtgärderna för att genomföra och upprätthålla det är
motbjudande och har traditionellt aldrig accepterats av allmänheten, när allmänheten känt till det. Bevis för
uppsåt, beräkning, planering, och ständig omprövning och justering som används för att bevara detta senaste

och nuvarande privata banksystem, och dess huvudmän, diskuteras offentligt. Selektiva agenter ur allmänheten
och åskådare har spårat, övervakat och bevarat bevisen tills infrastruktur och förvaltare uppenbarade sig. Global
underrättelsetjänst upprätthåller också poster, i väntan på order. I begynnelsen var ALLA VÄRLDSLEDARE,
företag och organisationer, kontor och den ursprungliga amerikanska regeringen inte korrumperade.
Världsledarna, företag och organisationer, kontor och den ursprungliga amerikanska regeringen är korrupta
endast på grund av egenintresse, vinst och deras arvingars arrogans.
Ledande myndighet och undersökningsledare identifierade gemensamt det amerikanska inteckningsproblemet* (se bilaga 1) som det huvudsakliga medel som allmänheten kunde identifiera sig med som forum
för att förena folket i Amerikas förenta stater, och folket i världen, för att ersätta det döende privata
banksystemet som är privata-pengar-för-allmännyttan med allmännyttans-pengar-för-privatbruk.
Undersökningsledare och ledande myndighet diskuterade med medlemmar av det globala teamet och kom
överens om att undersökningsledaren skulle stanna kvar i staterna och använda sitt eget hem som testfall; att
undersökningsledaren var i en unik position att testa och tvinga fram de återstående punkterna för upptäckt av
eventuellt genomförande av allmännyttans-pengar-för-privatbruk och återinförandet av sann rättvisa.
De offentliga förvaltarna inledde kontakt med undersökningsledaren December 10, 2010, och gav detaljer
som de omöjligen kunde ha känt till om ledande myndighet, undersökningsledaren, de Schweiziska väktarna av
den offentliga rikedomen, samt detaljer som rör tidigare utredningar och aktuella frågor som plågar de högsta
nivåerna inom handel, bank och finans. Enligt "sociala normer" för granskning är det osannolikt att de skulle
vara i besittning av denna information. En omfattande kontroll med ledande myndighet och
upplysningskällorna bevisade motsatsen. På order av ledande myndighet inbjöds förvaltarna att kontrollera och
hjälpa till i slutet av undersökningen för att undersökningsledaren skulle kunna göra en bedömning av
förvaltarnas kompetens, uppsåt och position. Det var en ömsesidig bedömning som ägde rum. Deras avsikt var
samma som ledarnas, om inte mer omfattande, eftersom de insåg att det nya banksystemet bara kunde fungera
och överleva om rättsmaskineriet i Amerika drivs med full insyn, säkrat genom det fulla personliga ansvaret av
varje rättsjurist. Undersökningsledaren tillbringade två månader med att testa rättsmaskineriet och undersöka
det nuvarande påföljdsystemet för dess tjänstemän, agenter och vikarier. Fastän agenter i allmänhet arbetar
under personligt ansvar och att rättsväsendet måste vara edsvuret, finns i praktiken varken ansvarsskyldighet
eller ansvar. Dvs det krävs att koder och stadgar måste edsvärjas offentligt. Privata kontrakt, anställning etc,
innehåller emellertid "kompensations-klausuler" eller liknande privilegier som inte avslöjas för allmänheten,
och de lägre nivåerna skyddas i begränsad omfattning genom att hindra åtkomst och process ang. krav, som
självadministreras av förvaltningsområdet där rättsmaskineriet finns och i samband med försäkringsbranschen.
Undersökningsledaren rapporterade resultat och slutsatser (identifierade häri) till ledande myndighet =
rungande "grönt ljus" för att förbereda forumet för genomförandet av allmännyttans-pengar-för-privatbruksystemet, på statliga och nationella nivåer. Individuell rapport kan utfärdas ang. ogiltigförklaring och rättsfrågor
i mer detalj.
SLUTSATS: (GLOBAL). DET PRIVATA BANKSYSTEMET I AMERIKA ÄR ETT HOT MOT STATLIG,
NATIONELL OCH INTERNATIONELL SÄKERHET. DET UTGÖR ETT HOT MOT MÄNSKLIGHETEN
SOM HAR FÖRSLAVATS OCH HAR ORÄTTVIST BIDRAGIT TILL VÄRLDSLEDARNAS ENSKILDA
RIKEDOM. MER INTRESSANT, DET PRIVATA BANKSYSTEMET HAR BLIVIT ETT HOT MOT
SÄKERHETEN FÖR ALLA VÄRLDSLEDARE (ÖVERHUVUDET FÖR DET AMERIKANSKA PRIVATA
BANKSYSTEMET OCH ANDRA VÄRLDSLEDARE). HOTET SOM SKAPATS AV
OKONTROLLERBARA AGENTER KAN MINSKAS BETYDLIGT GENOM EN ÖVERENSKOMMELSE
MELLAN ALLA HUVUDMÄN OCH DE OFFENTLIGA FÖRVALTARNA. NU NÄR DENNA
AVTALSPROCESS ANG. SLUTLIG AVVECKLING AV OFRIVILLIG TRÄLDOM OCH OBEHÖRIG

VINST BÖRJAR, MÅSTE INDIVIDER, SÄRSKILT DE OKONTROLLERBARA OMBUD, SOM
HEMLIGT AGERAR MED EGENINTRESSE, GIRIGHET OCH SJÄLVBEVARELSEDRIFT AVSLÖJA SIG
ENLIGT EGET VAL.
RESTEN AV DENNA SIDA AVSIKTLIGT LÄMNAD TOM

PARADIGM-KRAV
1. Ett omedelbart möte ansikte mot ansikte mellan Heather Ann Tucci-Jarraf (för offentliga
förvaltarna) och Karl Langenstein (för representationer): de offentliga förvaltarnas diskussioner
med undersökningsledaren har resulterat i nödvändigheten att de nuvarande systemansvariga har en
möjlighet att i lugn och ro genomföra det nya paradigmet med dess nationella och statliga banksystem
uppbackat av de tillgångar som skall förbli i de Schweiziska väktarnas vård. De utsåg därför Heather
Ann Tucci-Jarraf som den offentliga förvaltarens kontaktperson till Karl Langenstein för att
inledningsvis organisera och ordna villkor och protokoll för möten mellan de offentliga förvaltarna och
de som kommer att strukturera, genomföra och tillämpa det offentliga banksystemet, upprensning i
regeringen, särskilt rättsväsendet, och möten för slutlig reglering av obehörig vinst från slaveriet och
andra brott mot mänskligheten. Full diskussion om tillstånd, order, preliminära planer och krav vid detta
möte. Slutliga planer, tillstånd, order, termer och villkor kräver 100% godkännande från båda sidor.
2. Förvaltare, särskilt Charles C. Miller, har redan informerat om yrkande på slaveri och samtal ang.
Billighetsrätt, vederbörligen delgivet alla lämpliga parter. Förvaltarna är redo, villiga och kompetenta att
ta emot erbjudanden om slutlig avveckling och avtalade tider för att förhandla om lindring av civila
skador.
3. Exklusivt tillstånd har redan överenskommits att beviljas till Karl Langenstein för att organiseras och
registreras genom hans system och metoder. Av säkerhetsskäl ska nämnda system och metoder ledas av
Karl Langenstein till Heather Ann Tucci-Jarraf ansikte mot ansikte.
4. Plats för möte och transport: att bestämmas och arrangeras av Karl Langenstein av säkerhetsskäl.
Detta betänkande och dess bilaga är härmed utfärdad av undersökningsledaren, genom tillstånd och ordning,
med personligt ansvar, enligt straff för mened, med exklusiv rätt till det slutgiltiga fastställandet av alla
definitioner och avsikten med formatet och innehållet häri. Avgjort denna ___dag___, 2011, i _______, i
delstaten Washington, genom min unika signatur och personliga sigill häri; med ensamrätt,

Heather Ann Tucci-Jarraf
Undersökningsledare

PARADIGM-BILAGA 1
* PRIMÄRUTREDNING KATALYSATOR UTLÖSARE: (OBS. WELLS FARGO FRÅGA OM
TIGRAN SARGYSIA BLUFF INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, AGAPE CHRISTIAN
FOUNDATION OCH MAKARIZO (PANAMA) KONTON, EJ INKLUDERADE I DETTA
BETÄNKANDE EFTERSOM STATUS FÖR MYNDIGHETETSUNDERSÖKNINGEN ÄR OKÄND;
PÅ BEGÄRAN)
KATALYSATOR 1
: 2008 - 2009 HSBC-UBS "RENAUD" UTREDNING
BANKER
: HSBC (LONDON, BEJING), UBS (SCHWEIZ)
URSPRUNGLIG PERSON : PATRICK WANG SHUI CHUNG (HSBC DIREKTÖR); ANDRA
UNDANHÅLLNA FÖR ORSAK
URSPRUNG TID
: CA. SOMMAREN 1998 (USA DE-REG PERIOD AV GLAS-STEALY ACT)
INTEL KONTAKT
: WONG SHUI LUNG (GEN. WONG) – KINA
HUVUDSAKLIGT MÅL : (RÄCKVIDD BEGRÄNSAT TILL BANKIR-KORRUPTION)
Mikroskopisk undersökning för bedömning av (ändrat till att omfatta lösning att
släppa) High Net-Worth ($ 500 M USD-ekvivalenter och större) kunder i banken
som initierade och upprättade avtal som skapade en oreglerad och okvalificerad
industri av arrenderade bevis på fonder, kapital-konton och andra avtalsmässiga
strukturer för att förbättra finansiella positioner för personer ur den globala
allmänheten; mäklar-industrin.
RAPPORT
: Minst en eller flera ursprungliga person(er) skapade, genomförde och upprättade
en internbank-infrastruktur av ledande personer som kan användas gratis eller
genom motprestation externt bland finansiella institutioner. Infrastrukturen
upptäcktes vara mycket komplicerad, körde divisionerna med spioner, köpta eller
tvingade, från ledningsrummet till styrelserummet. Designkomplexiteten var prima
facia av överläggning, egensinnigt uppsåt och långsiktigt engagemang, strategier
och genomförande på högsta nivå. Avreglering medgav att bank-kontrakt kunde
genomföras; efterföljande lagstiftning gjorde bank-kontrakt åter olagliga. Bankkontrakt hölls avsiktligt internt utan att lämna ut kopior, och således kunde kundfonder ej återvinnas, därav denna undersökning 2008. Mikroskopiska fall avslöjade
bank-kontrakt som uppmuntrats genom att långvarig relation och förtroende
etablerats med ursprunglig person. Undersökningen upphörde innan beslut ifall Sir
Peter Davis var delaktig eller medvetet hade gynnats av ursprunglig person; anses
inte relevant som avliden. Det bestämdes att även Sir John Bond avfördes som
HSBC-ordförande för hans tidigare tömning av klienters guldreserver och flyttade
till privat banking, hans infrastruktur i HSBC London main avvecklades inte.
Patrick Wang Shui Chung hade tillgång till och möjlighet för genomförandet och
hans operation pågick internationellt med skador för allmänheten globalt och
underrättelse om terroristanknytning och eventuell aktivitet.
ÅTGÄRDER
: Rekommenderas = möte med General Wong; har ägt rum. Hand-off till BIG 3 &
tillbakadragande
EX RAPPORTER-RAMS : Mikroskopiska kundmedel upptäcktes begravda i Schweiz av ursprunglig person
och hans agenter. Tre (3) eller flera höga chefer (HSBC-London) rapporterade

avlidna; medel till låg management/anställda; tyst internationell "undersökning" av
olika globala alfabet/politiska påtryckningar från Kina, USA, & Kanada; Kina fick
särskild skattemässig behandling av investeringar i USA. ALLMÄN-amerikanskt
krav av Schweiziskt avslöjande av amerikanska kunder för "skatteflykt" och andra
olika anklagelser. Framlagt.
KATALYSATOR 2
: 2008-2009 POON / LI SHA-UTREDNING
BANKER
: HSBC (PEKING)
URSPRUNGLIG PERSON : POON KONG / LI SHA
SYFTE
: Att utreda och bedöma ursprungliga personer och tillgångar för förestående Asset
Management-kontrakt
KONTAKT
: Ledande myndighet och Jonathan D. Betts of Atlantica
INTEL KONTAKT
: Ledande myndighet; WONG SHUI LUNG (GEN. WONG).
HUVUDSAKLIGT MÅL : (RÄCKVIDD BEGRÄNSAT TILL BANKIR-KORRUPTION)
Mikroskopisk undersökning för bedömning (ändrad till att omfatta lösning till
fallkonto med begäran om officiellt bistånd från Kina; förgrenat till informella
semi-globala förhandlingar om master-konton och AU) av ett eller flera fallkonton
med undertecknare Poon Kong. Anklagelser involverade högnivå bankirer som
utfört uppgifter, enligt normal banksed, enligt kundorder upp till senast krävda steg
och vissa bankirer krävde "personliga inbetalningar" innan normal bankbekräftelse
till tredje part/institutioner.
RAPPORT
: Avtalspartners och kommissionärer ansågs inledningsvis känsliga och ändrades
till kritiskt känsliga på grund av internationella masterkonton och historiska
avtalspartners, fördrag och avtal. Komplexiteten i mikroskopiska fall var minimal,
mer en fråga om "otillåten och olaglig institutionell praxis av världsomspännande
bankirer"; POON/LISHA på grund av deras underlåtenhet/oförmåga att följa
förinställda och parts-fullmäktiga hemliga lagprocedurer och engagemang,
slutrapporten rekommenderade avslutande.
KATALYSATOR 3
: 2008 - 2009 PANAMA-COOSEMUPAR UNDERSÖKNING
BANKER
: OLIKA, PRIMÄR-HSBC (PANAMA)
URSPRUNGLIG PERSON : COOSEMUPAR
SYFTE
: Att utreda och bedöma alla nivåer av korruption och politiskt/ekonomiskt
inflytande
KONTAKT
: Ledande myndighet, Coosemupar råd
INTEL KONTAKT
: Ledande myndighet; WONG SHUI LUNG (GEN. WONG); mötet i Hongkong '
08
HUVUDSAKLIGT MÅL : (RÄCKVIDD BEGRÄNSAT TILL BANKIR-KORRUPTION)
Mikroskopisk undersökning för bedömning (ändrad att inkludera lösning till
fallkonto med begäran om officiellt bistånd från Kina). Uppföljande
undersökningen av det globala teamet upptäckte mer komplexa "land grab" och
penningtvätt av "speglade" Världsbanklån som användes av Saddams mat-för-oljaprogram. Inblandade parter inkluderade men inte begränsat till högre tjänstemän i
Torrijos administration, stora panamanska advokatbyråer och bankens tjänstemän.
Efterföljande data insamlades ang. eventuellt deltagande av höga amerikanska
tjänstemän med direkta eller indirekta intressen inom jordbruk och livsmedel,

utövade finansiell och/eller politisk påtryckning i Panama; andra latinamerikanska
med liknande inflytande;
RAPPORT
: Avtalspartners och komissionärer ansågs inledningsvis halvkänsliga och ändrades
till kritiskt känsliga enligt order av ledande myndighets baserat på
tillkännagivandet av landslagsspelares avsikt att ingripa, direkt eller indirekt. Första
avgiven rapport till Mr Torrijos, ineffektiv eftersom det senare upptäcktes att han
och hans fru utreddes ang. "obehörig vinst". Andra leverans till Mr Martinelli,
användes men data insamlade i slutet av undersökningar avslöjade början till ej
uppenbarade/uppenbarade förbindelser och partnerskap resulterande i prima facia
vetande och villigt deltagande från hans sida.
KATALYSATOR 4
: 2008 - 2009 FANNIE/FREDDIE UTREDNING
BANKER
: OLIKA, PRIMÄR - JP MORGAN
SYFTE
: Att utreda och bedöma svårigheter med värdepapper: Freddie/Fannie-värdepapper,
CMO och andra MBS
INTEL KONTAKT
: hanterad - ledande myndighet, kompletterad (sammansvetsad Världsbanklån
utredning)
HUVUDSAKLIGT MÅL : Mikroskopisk undersökning för bedömning av giltigheten i olika värdepapper,
inklusive men inte begränsat till Freddie/Fannie värdepapper. Monetarisering av
nämnda värdepapper och optioner för handel.
RAPPORT
: Avtalspartners och kommissionärer inledningsvis ansedda som inte känsliga och
ändrades till kritiskt känsliga på grund av undersökningens preliminära resultat.
Värdepapper redovisas på skärmar (NASDAQ, ETC.); försök att undersöka bakom
skärmarna motarbetades, förhindrades eller för övrigt hindrades externt av
emittenter ang. bedrägeri, och ändå vidtogs inga åtgärder av emittenter för att
avlägsna, hantera eller rapportera dem som bedrägeri för att avlägsna dem från
marknaden. Undersökningsrapporten rekommenderade märkning i februari ' 09, för
ytterligare undersökningsplan färdig i mars ' 09, och strukturera möjliga lösningar
genom tester från mars ' 09 och klar februari 16,2011. Slutlig
rapportrekommendation till lösning, "Grönt ljus" för genomförandet av lösning ges
februari 16, 2011, av ledande myndighet.
KATALYSATOR 5
: 2010 ECUADOR
BANKER
: LANDETS CENTRALBANK
URSPRUNG
: ENERGIPROJEKT
SYFTE
: Att bedöma och bistå med en "remburs" för ett externt "kontrakt" för statlig
energiutrustning och infrastruktur
KONTAKT
:BROWN ENERGY GROUP (BEG), LOKALA MOTSVARIGHETER,
MINISTRAR
INTEL KONTAKT
: Hanterad - ledande myndighet; kompletteras
HUVUDSAKLIGT MÅL : BEG ville ha hjälp med att monetarisera en påstådd remburs utfärdad av den
statliga centralbanken/regeringen. Preliminär bedömning visade att rembursen inte
hade utfärdats, hade inte officiellt upphandlats; främsta målet ändras av klienten för
att säkra kontraktet.
RAPPORT
: Avtalspartners och komissionärer inledningsvis ansedda som ej känsliga ändrades
till kritiskt känsliga på grund av undersökningens preliminära resultat.

Undersökningen upptäckte korruption av regeringstjänstemän, misstänkta pga.
uppgifter som samlats in och som ska organiseras i smyg och kontrolleras av
presidentens kusin. En finansieringslösning presenterades som inte begärde eller
krävde statliga eftergifter till skada för staten och dess folk; inga potentiella
anbudsgivare/partners kunde konkurrera med erbjudandet; Kina lämnade bordet,
bara för att komma tillbaka senare indirekt genom Venezuela; Caterpillar
genomförde vilseledande metoder och otillbörligt politiskt och eventuellt
ekonomiskt inflytande över situationen; allt förutspåddes och den
finansieringslösning som presenterades utformades avsiktligt med termer och
villkor för att upptäcka regerings- och tredje-parts-korruption och
politiskt/ekonomiskt inflytande; Kina kom tillbaka genom Venezuela.
Internationella medier rapporterade att Kina hade accepterat ett 50-miljarder
arrangemang med Venezuelas ledare för olja. Första rekommendation var att
avsluta engagemang med Ecuador på grund av tidsåtgång som krävdes för en
lösning. Undersökande rapporter indikerade att det faktiskt handlade om en
försäljning av de frysta Venezuela USA-kontona till Kina, maskerade genom oljearrangemanget och Venezuelas inflytande över Ecuador, för att indirekt återupprätta
energiprojekt. Ecuadors president kallades till Venezuela för preliminär
affärsuppgörelse för ett "lån". Ecuador återkom därefter med en begäran om
finansieringslösning och rapporterade att alla avtal med Venezuela misslyckades,
på grund av avtalet mellan Kina-Venezuela. Undersökande uppföljning visade att
USA-intervention ang. frysta konton med Kina var orsaken. Rapporten
rekommenderade avslut av interaktion med Ecuador på grund av andra åtaganden
som redan fullföljts.
*UPPFÖLJANDE UNDERSÖKNING KATALYSATOR UTLÖSARE:
Undersökning och intervjuer inom "mäklar"-industrin; avsiktligt inkompetent; oförmögen till kompetens vid
denna tid, endast på grund av nuvarande förhållanden
* SAMMANFATTNING AV UTMÄTNING:
TOTALT ANTAL INTECKNINGAR GRANSKADE: CA. 23.000
TYP: CMO (collateralized mortgaged obligation), olika värdepapperspaket, REMICS (Real Estate Mortgage
Investment Conduit), enskilda inteckningar, juridiska fallrecensioner
TEST STATE: Washington State
TEST COUNTY: Pierce County (primär), kompletterad med Thurston, Mason
TEST HOUSE: 3809 I 16th st ct NW, Gig Harbor, Washington, 98332
KÖPT: 2003, Lagstadgad garantihandling
BELOPP: $255,000 kontant-"lån" blandat. Stiftelseurkund genomförd/registrerad, utan anmärkning, MERS
förmånstagare.
DEFEKT STIFTELSEURKUND: JA.
METOD: Stiftelseurkund/skuldsedel ANNULLERAD. Registrerad. Arkiverad. Expedierad.

HELOC (Home equity line of credit): 2004, "50.000 heloc", Stiftelseurkund, utan ID för säkrad skuld,
genomförd/registrerad, utan anmärkning
DEFEKT STIFTELSEURKUND: JA.
METOD: Stiftelseurkund/skuldsedel ANNULLERAD. Registrerad. Arkiverad. Expedierad.
FÖRESTÅENDE LEGALA AKTIVITETER: JA.
KONTROLL: andra inteckningar som används och övervakas för jämförelse.
MÅL: 1. testa allmän avbokningsprocess, 2. testa rättslig bank, handel, korruption, 3. testa lokala bankadvokater, korruption, 4. testa brottsbekämpning, handel, korruption, 5. testa husägares grundläggande
kunskapsnivå, 5. bedöma och testa strategier för upprensning av rättsmaskineriet, 6. fastställa fall i olika
jurisdiktioner, domstolsnivåer, för användning under genomförandet av allmännyttans-pengar-för-privatbrukbanksystemet och möjligheten för bankerna att anpassa sig för slutlig uppgörelse för överlevnad i nya systemet.
På grund av rättssystemets ömsesidiga och incestuösa samband med bankerna och försäkringsbolagen är den
enda gången som domstolen dömer till förmån för husägare oftast när en av två saker händer, oavsett vilka
specifika fakta som existerar:
1. husägaren får faktiskt en ärlig domare med respekt för rättvisa (en nål i en höstack); eller
2. bevisningen är så överväldigande för att begå bedrägeri eller andra brottsliga handlingar av banken eller
långivaren, att om domaren dömde till förmån för banken skulle det resultera i offentlig skandal, därav, störande
av allmänna ordningen .
PRELIMINÄR SLUTSATS AV UNDERSÖKNINGEN, TESTER OCH UTSLAG:
1. RÄTTSMASKINERIET (SYSTEMET) ÄR KORRUPT PGA. ELITISM OCH PRIVILEGIERAD
MENTALITET OCH PROFITBEGÄR, BEORDRAT, GYNNAT OCH UPPMUNTRAT AV DET
PRIVATA BANKSYSTEMET, SÅLLAT OCH UNDERHÅLLET AV ADVOKATSAMFUNDET
2. POLISKÅREN ÄR EN ORDERMOTTAGARE, OCH BLUNDAR I STORT SETT FÖR DE BROTT
SOM DERAS "ÖVERORDNADE" BEGÅR. POLISKÅREN ÄR INTE HELT OCH HÅLLET
KORRUPT, OCH DE SER VAD SOM HÄNDER, DE BEHÖVER BARA STÖD, OCH ORDER, FÖR
EN NYTÄNDNING AV DERAS STYRKA OCH MOD FÖR ATT GENOMDRIVA SANN
RÄTTVISA.
3. ALLA INTECKNINGAR ÄR BEDRÄGLIGA - BEVISEN FÖR BEDRÄGERIER FINNS I
BOKFÖRING OCH SKATTERAPPORTERING; YTTERLIGARE STÖDJANDE BEVIS ÄR
PROCEDURHISTORIK FÖR FREDDIE/FANNIE, SÄRSKILT NÄR DET GÄLLER "UNIFORM
INSTRUMENT" STIFTELSEURKUND, OCH ÄNDRINGAR I LAGSTIFTNING, RÄTTS- OCH
UTBILDNINGSSYSTEMEN UNDER ÅRTIONDEN
4. INSTRUMENTEN FÖR BEDRÄGERI ÄR STIFTELSEURKUND OCH SKULDSEDLAR, SOM ÄR
OLAGLIGA VÄRDEPAPPER, KOMMERSIELLA PANTRÄTTER OCH HYRESVÄRDHYRESGÄSTKONTRAKT
5. DEN ENDA RÄTTA REAKTIONEN PÅ EN INTECKNING ÄR ANNULLERNG OCH
MOTSVARANDE SKATTERAPPORTERING (1099A, 1099C, 10990ID, 1096) OCH ATT KÖRA

ALLT GENOM UCC
6. NOTARIER INKRÄKTADE PÅ FALLET (ATT INTE SKANNA REGISTRERADE DOKUMENT,
AVLÄGSNA SKANNADE DOKUMENT, ETC.) = LÖSNING: KÖR FALL GENOM UCC
7. COUNTY-REGISTRATORER VÄGRADE ATT ARKIVERA REGISTRERINGAR; AVBOKNINGAR
ÄNDRADES SÅ ATT REGISTRATORER MÅSTE REGISTRERA; FÖRSTA REAKTIONEN VAR
ATT DEBITERA REGISTRATORN FÖR VARJE HÄNVISNING TILL TIDIGARE ARKIVERAD
OCH BETALD REVISORSREGISTRERING VILKET RESULTERADE I ATT EN REGISTRERING
SOM URSPRUNGLIGEN KOSTADE $63 KUNDE ÖKA TILL $1600;
UNDERSÖKNINGSLEDAREN TALADE MED PIERCE COUNTY REVISOR OM EN INTERN EPOST MELLAN COUNTY-REVISORER I WASHINGTON STATE, DET RAPPORTERADES ATT
AVGIFTEN HADE GÅTT TILLBAKA = MÅSTE OCKSÅ KÖRAS GENOM UCC FÖR
OBEROENDE OFFENTLIG REGISTRERING SÅVÄL SOM FÖR KOMMERSIELLA ÄNDAMÅL
8. AVBOKNINGAR HAR TESTATS OCH UPPMÄRKSAMMAS, DET KOMMER ATT STÄRKAS
YTTERLIGARE NÄR DET GÖRS I SAMBAND MED SKATTERAPPORTERING OCH UCCANMÄLNINGAR
9. HUSÄGARES GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPSNIVÅ ÄR MINIMAL, AVSIKTLIGT; DET
SVÅRASTE FÖR VILLAÄGARE ATT KOMMA TILL RÄTTA MED ÄR ATT INGA LÅN
GJORDES;
10. DEN PRIMÄRA "ORDERGIVAREN" I DELSTATEN WASHINGTON IDENTIFIERADES SOM
BANK OF NEW YORK TRUST COMPANY; BNY WESTERN TRUST COMPANY och BNY
MELLON ASSET SERVICES, TILL STOR DEL GENOMFÖRT AV ADVOKATSAMFUNDET
(Washington Bar Association - Inns of Court)

