Mecanismul contractelor unilateriale facute la nastere, generatoare de datorii
Intreaga masinatiune implicand fiinta vie vs. persoana corporatie se pare ca se deruleaza astfel: este facut mai
intai un contract la nastere pentru fiecare nou nascut intre parinti si guvern prin intermediul unor agentii
guvernamentale mijlocitoare. In acest sens guvernul a inventat institutia numita Starea Civila, cu scopul de a
prelua drepturile tutelare asupra nou nascutului de la parintii in drept, prin renuntarea in necunostinta de cauza
la respectivele drepturi ca urmare a semnarii Certificatului Constatator al Nascutului Viu cu valoare de contract
de catre acestia si CEDAREA UNICULUI EXEMPLAR al documentului catre institutia Starii Civile sub a cerei
autoritate sa plaseaza documentul si, din acest moment, si copilul, cel putin pana la varsta majoratului.
Statul creeaza in numele nou nascutului astfel cedat o entitate comerciala avand ca denumire numele copilului
in majuscule. Entitatii comerciale i se aloca un cont individual in cadrul institutiei Trezoreriei si un titlu de stat
numit obligatiune. Statul vinde Bancii Nationale titlul in cauza si se obliga sa il rascumpere in decursul vietii
persoanei. Prin urmare banca transfera imediat in contul din Trezorerie al entitatii comerciale nou create o suma
de bani exprimata in fonduri virtuale (nu se vehiculeaza fizic valori ci doar cifre intr-un calculator) iar in
contrapartida statul se angajeaza sa returneze bancii (cu dobanda) suma respectiva in fonduri reale, rezultate
din taxarea muncii efective a viitorului adult. Practic statul urmeaza sa rascumpere de la banca propriul titlu
valoric fictiv in decursul unei vieti de om, fapt pentru care instituie peste fiinta vie care ii poarta numele statutul
de platitor (supranumit si debitor) al persoanei-corporatie (adica al titlului in cauza). Valoarea care se vireaza de
catre banca nationala a Statelor Unite (Rezerva Federala) in contul persoanei-corporatie dupa contractul instituit
la nastere intre fiinta vie si stat se pare ca este de aproximativ 700.000 $, reprezentand suma pe care statul
considera ca o poate stoarce prin taxarea veniturilor obtinute de fiinta vie pe piata muncii, asadar din munca sa
reala, aducatoare de beneficii cuantificabile in produse si servicii.
In conditiile in care fiinta vie munceste la corporatiile bancherilor care produc avioane, cladiri sau calculatoare,
produsul rezultat din munca prestata efectiv de fiintele vii astfel inregimentate revine bancherilor, ca de altfel si
profitul generat ulterior prin utilizarea comerciala a bunurilor respective. Si pentru ca productia in secolul 21 este
automatizata, robotizata si maxim eficientizata, atat uzufructul imediat cat si cel recurent este imens,
incomparabil mai mare cu ceea ce fiintele vii care fac munca efectiva ajung sa primeasca de pe urma propriei lor
munci (cotata la nivelul la care cu greu sa ajunga sa-si plateasca taxele inventate de stat in cardasie cu bancile,
de-a lungul unei vieti in care sunt permanent datoare si complet inregimentate).
Avantajele bancherilor merg insa si mai departe, caci acestia folosesc obligatiunile pe post de instrumente de
garantare a bonitatii financiare a bancilor-corporatie. O banca nationala (in mod special Rezerva Federala a
SUA) dispune in felul acesta de active umane asiguratorii a caror valoare capitalizata (exprimata in bani) poate fi
utilizata oricand in investitii, afaceri si tranzactii pe bursa de valori de un volum foarte mare. Profiturile
suplimentare generate din folosirea in acest mod a capitalurilor avand ca element asiguratoriu fiintele umane
(bonitatea lor in munca) raman de asemenea la dispozitia bancherilor pana cand viitorul adult contesta
legitimitatea contractului incheiat la nastere in numele lui si ISI RECLAMA statutul de beneficiar-executor cu
drept maxim de sechestru asupra entitatii comerciale care ii poarta numele (accesibilizandu-si in acest fel
capitalurile masive acumulate de-a lungul timpului in contul de obligatiuni din Trezoreria statului apartinand
entitatii fictive respective folosite ca instrument financiar-bancar). Aceasta rascumparare a statutului legitim se
poate face chiar pe site-ul guvernamental https://fortress.wa.gov/ din SUA, prin completarea online a unei
declaratii finaciare UCC-1 - optiunea "File a Financing Statement" - pagina respectiva oferind posibilitatea de
completare si trimitere a formularului (plus documentele anexe) inclusiv pentru persoanele din Romania. Modul
de completare impune insa o discutie separata si foarte bine fundamentata.
Conform declaratiilor publice ale unor cetateni americani care si-au interogat contul creatiei fictive supranumita
persoana-corporatie, suma care ajunge sa se stranga in cont in cazul unui american care a muncit o parte din
viata pe un salariu anual de 50.000$ (aproximativ 4300$ lunar - salariu mediu in SUA) depaseste lejer 1 miliard
de dolari.

