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Utrechtseweg 68
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Datum: 15-10-2013
Betreft: brief met kenmerk CL7002569744EL
Beste Jan van Oorschot,

Bijgevoegd vind je een statement(jouw brief) gestuurd naar mijn woonplaats, die is goedgekeurd en geretourneerd. Ik
begrijp dat mijn nutsvoorzieningen worden gedekt door mijn Cesta Que Trust volgens Judge Dale, die stelt dat:
"U kunt een maandafschrift ontvangen van een Hypotheekbedrijf; Leningsbedrijf of Nutsbedrijf, dat merendeels reeds
is betaald door de TRUST. Bijna al deze corporaties “double dippen” (twee betalingen ontvangen uit dezelfde bron) en
hopen dat U goed genoeg bent geconditioneerd door de krediet-oplichting, en ze een tweede keer betaald. In plaats
van die statement, de volgende keer, te betalen, kunt U hem ondertekenen en goedgekeurd naar hen retourneren. Als
ze contact met U opnemen over de betaling, vraag hen om je een ORIGINELE REKENING te sturen in plaats van een
statement, en dan zal U graag betalen. Een statement registreert wat verschuldigd en betaald is, terwijl een ORIGINELE
REKENING slechts dat wat verschuldigd is vermeld. Banken en nutsbedrijven hebben directe toegang tot deze Cesta
Que Trusts en alles wat ze nodig hebben is Uw naam, sofinummer en handtekening "
Graag wil ik je mededelen dat wanneer jij mijn recht als mens op nutsvoorzieningen overtreedt, dat ik jou
ongelimiteerd persoonlijk aansprakelijk stel. Het uitschakelen van de nutsvoorziening is onwettig (Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens, UVRM Artikel 25 lid 1).Het UVRM staat boven de Nederlandse Grondwet
Artikel 94. Tevens geef ik geen toestemming mijn prive-terrein te betreden door jou of jouw medewerkers.
Tevens heb jij en ieder ander ook geen lening- of hypotheekschulden meer. Op 25 december 2012 is door The One
People’s Public Trust, wettig beslag gelegd op alle corporatieve ‘overheden’ en private banken wereldwijd, op grond
van diefstal, fraude en het in stand houden van een slavernijsysteem.
Dit is gedaan middels en volgens de regels van het internationale handelsregister: The Uniform Commercial Code
(UCC). Government Charters Cancelled: (Refer: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012) Bank
Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)
Bijgaand vind je nog een beknopte uitleg over dit alles (Openbare Kennisgeving Flyer). Ik zou je aan willen moedigen
deze informatie met al je familie en vrienden te delen.
Met hartegroet,
(handtekening)
:Pytagoras van de familie de Vries: beneficiary
Authorized Agent and Representative for PYTHAGORAS DE GRIES
Notice to the Principal is Notice to the Agent and Notice to the Agent is Notice to the Principal
Preserved and protected in perpetuity UCC Rec. No. 2000043135, restated and incorporated by reference as if set forth in full, guaranteed, protected
and secured, public policy, UCC 1-103, common law remedy thereunder guaranteed, public policy, UCC 1-305; Duly witnessed, secured, entered and
noticed; Without prejudice as promised, preserved, and protected, public policy, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA: Ⓘ /s/
Pythagoras van de familie de Vries, as conscious eternal essence embodied, transparent in Absolute Truth Eternal Essence.
Living by the Universal Declaration of Human Right, transcending Dutch Constitution art.94

