
International Security Convent of

The Imperium of Diamond's

Mezinarodní Bezpecnostní Pakt Federální vlády Imperium of Diamond's je vytvořený pro zavedení okamžité
platnosti  Světového  Míru,  Bezpečí,  Světové  spolupráce  pro  odstranění  Kriminality  a  zločinu  nebo  kroky
okupace a jiné vojenské invazi bez spravedlného práva, a v takovém případě je náš záměr rovnoprávnost vlád
zemí a států, proto odstranit aktivity jako zneužívání politického nebo vojenského postavení některých zemí a
vlád nebo organizací. Tento Mezinarodni Pakt pro Bezpečnost je založený pro zajištění bezpeči každé osobě
která žije v oblasti lidského světa, a tím osoba vlastní právo toho využít. Zajištění práva a takovou funkci. Náš
cíl je vytvoření politické stability a státní  postupy podle zásad politiky,  tak v každé zemi na naší planetě a
rozšiřovat důvěru i sílu bezpečnostní nadvlády pro náš režim.

+vyjadreni o potvrzene uskutecnovanem terorismu v podobe ovladani technologii pro ovlivneni fyzikalni reality
matematickeho  rytmu  nahodnych  udalosti  a  incidentu.Technologie  zneuziva  EU,  pravdepodobne  s
USA.Technologie  jsou zneuzivany pro  tichy  terorismus  proti  celemu svetu.  Vybuchy jadernych elektraren,
vybuchy jadernych ponorek, havarie letadel, kontakty korporaci, vydelek z Vasich obchodu, bankrot Vasi Vlady
zeme a politiky, mnoho jineho. 

Znění paktu o Bezpečnosti.
1. Tento Pakt o Bezpečnosti je volnou formou návazny na vládu Mezinárodní Aliance World Diamond's. Proto se
jakákoliv Vláda země může přidát k tomuto Paktu Bezpečnosti aniž by vláda země byla členem Mezinárodní
Aliance Imperium of Diamond's.

2. Žádost Vlády země pro vytvoření spolupráce pri Mezinarodnim Paktu Bezpecnosti je prvnim krokem pro prijeti
k Mezinárodní Alianci World Diamond.

3. Členství a spolupráci se Mezinarodnim Bezpečnostnim Paktem musi byt prvni schvalené hlavním zástupcem
Vlády země která podává žádost pro spolupráci. Potom je schvaleni potvrzeno podle systemu konstituce vlády
země jako žadatel.

4. Kazdá politicky legitimovaná země a stát jako vláda tak vlastní Právo pro vytvoření spolupráce jako Aliance při
Bezpečnostním Paktu, Aliance pro spolupráci ve zajištění Míru a Bezpečí, bezpečnostní spolupráci a zajištění
funkce Práva a Spravedlnosti.

5. Každá vláda země na těto planetě vlastní právo na spojení se k Mezinárodnímu Paktu o Bezpecnosti, ihned po
tom kdy Valné Shromáždění uzná hodnotu o bezpečnosti Vlády země a Politicky legitimni Statut země podle
rozhodnutí Valného Shromáždění a zásad o uznání státní a politické formy vlády.

6. Pokud vláda země vytvoří Legální krok pro spolupráci ve Alianci, potom je spolupráce legálně považována
jako  legální  formou  aktivita  s  povinností,  a  prioritní  závazek  pro  mezinárodní  společenství  Aliance  Paktu
Bezpečnosti.

7. Valné Shromáždění Aliance Paktu Bezpečnosti má právo pro plánování strategie a aktivit rozšiřování vojenské



infrastruktury a  tak  zajištění  rozvoje  Společných Globálních  Sil,  ale  Valné  Shromáždění  nesmí  ohrozit  nebo
jakkoliv poškodit spojeneckou zemi nebo bezpečnost spojenecké země v Alianci, pokud k tomu není oprávněným
důvodem.

8. Všechny země v Alianci musí vytvářet snahu dodržovat Spravedlnost a Soudní pravidla, práva vlád zemí a
jejich  Jurisdikce  a  tak  znovu  dodržovat  Mezinarodní  práva.  Federativní  země  musí  řešit  všechny  konflikty
prostřednictvím soudu a soudního řízení podle rozhodnutí nestraného a podle spravedlné výměry. Pokud není
možnost vyřešit konflikt prostřednictvím soudu a síly samostatné země, potom je nutné aby se svolala schůze
Valného Shromáždění a rozhodne se o společném Globálním kroku pro zajištěni bezpečí.

9. Kazdá vláda země v Alianci Paktu Bezpečnosti má povinnost dodržovát soulad s lidskými právy a respektovat
je.  Je nutnost  dbát  a  respektovat  na mezinárodní práva a aby nebila  ohrožena jakákoliv nevinná osoba nebo
civilista. Porušení zásad Lidských Práv je tak odpovědností na každém kdo takovou aktivitu vytváří,  formou
porušení zásad paktu.

10.  Žádná  z  Aliančních  vlád  zemí  nesmí  vytvořit  rozsáhlejší  Armadní  krok  mezinárodního  charakteru,  bez
společného rozhodnutí ve Alianci vlád zemí jako Valné Shromáždění. Žádná ze zemí Aliance nesmí vytvořit proti
jakékoliv  vládě  zemi a  státu,  vojenské  ohrožení,  invazi  nebo okupaci  a  poškození  hodnot  a  funkce  teritoria,
civilizace a populace nebo státu.

11. Veškeré vlády země v Alianci  mají povinnost pro udržení souběžného kroku rozvoje a aktivit  obrany při
Mezinárodní vetšině Bezpečnostního paktu.

12.  Každá vláda země v Alianci  má právo na plné vyuziti  pomoci s  povinností  od všech vlád zemí Aliance
Bezpečnostního paktu. Každá vláda země má právo využít společné bezpečnostní síly pro zajištení Míru, Bezpečí,
Stability a Práva nebo Spravedlnosti,  odstranění ilegalní hrozby a nebezpečí  ve vlastní zemi nebo v blízkém
zahraničí s využitím bilaterálních a multilaterálních smluv jako skupina jedné armády.

13. Každá vláda země v Alianci má práva pro vyžádání spolupráce od většiny zemí pro vytvoření rozvojových
projektů  které  dají  žadatelské  zemi  vyrovnané  stavy  armády  a  bezpečnostních  sil  podle  vyměřených
Mezinarodních  armádních  kvót  a  taky  současně  podle  strategie  pro  bezpečnost,  a  tak  schopnost  získat
bezpečnostní  hodnotu  prostřednictvím  formátu  společné  infrastruktury  obrany  a  boje,  při  legálních  vztazích
každého z subjektů jako vláda v Alianci.

14. Všechny vlády země v Alianci mají povinnost oznámit celý počet Armády a bezpečnostních sil pro možnost
vytvoření spolecných strategií a infrastruktury nebo rozpočtu plánování společné aktivity.

15. Každá vláda země v Alianci má povinnost pro dodržení společného rozvoje armád a vytvoření společných
strategií a projektů pro rozvoj armády podle strategie rozvoje který strategicky udržuje naši společnou armádu ve
hodnotě největší světové vojenské velmoci určené pro zajištění světového bezpečí.

16. Pro Alianční pomoc v zájmu vyplacení aktivity vlády pro rozvoj vlastních Armád, proto má kazdžý nárok
každá vláda země v Alianci. Finanční náhradu zprostředkuje Centrální Banka World Diamond prostřednictvím
dohody o společné ekonomické spolupráci. World Diamond International Aliance má proto možnost poskytovat
finanční dotace a výplaty policii,  armádám, rozvoj technologií nebo společné mise a trénink, rozvoj vojenské
infrastruktury.

17. World Diamond Mezinárodní Aliance vlastní Centrální banku. Pokud jakýkoliv výrobce zbraní, armádních
technologií nebo poskytovatel armadních služeb, využívá jeho vlastní Firemní sídlo na území World Diamond a
Aliance vlád zemí Paktu Bezpečnosti, potom je jeho výroba započitaná do nárustu Hrubého Domácího produktu
WD Aliance jako součet produkce Aliančních zemí, a proto má Korporace a Firma možnost získat výplatu za
nákup technologii vlastními financemi Aliance v podobě Mincí Aliance. Hodnoty armádní produkce zůstávájí
započítané  jako  majetek  Hrubé  Domácí  produkce  členského  Státu  a  jeho  ekonomiky,  tak  v  zájmu  tohoto
paragrapfu vzniká systém Dvojté Vnitřní měny spolku Aliance Paktu Bezpečnosti a podle společných dohod o



strategickém obchodu.

18. Společná hodnota armády a finance, společný podíl produkce Aliančním jménem se rozdělují podle počtu
Aliančních zemí a nebo podle hodnoty spolupráce každé ze zemí zvlášť, při poměru na vztahu k nároku pro
vlastnění smluvně investovaných hodnot.

19. Valné Shromáždění vlastní právo na vytvoření společných výzkumů pro technologie a rozvoj při spolupráci se
obchodními společnostmi na uzemi World Diamond a nebo na území Aliančních zemí podle dohody a povolení o
aktivitě vlády země.

20. Kazdá vláda země v Alianci má práva pro zasedání ve Valněm Shromáždění jako Aliance Mezinarodniho
Paktu  pro  Bezpečnost  a  Globální  Rada  Bezpečnosti  World  Diamond.  Valné  Shromáždění  je  vytvořené  pro
možnost společného hlasování které rozhodne o dalším spolecném kroku, strategii a aktivitě. Takové kroky musí
být znovu potvrzené ve Valném Shromáždění Mzinárodní Aliance World Diamond.

21. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti má právo na usouzeni o globálních politických krocích
nebo incidentech, vnitřního a zahraničního sektoru, a nabízet nebo požadovat nutnou spolupráci pro odstranění
hrozby a možnosti pro vznik konfliktu.

22.  Valné Shromáždění má povinnost  okamžitě zasedat  pro vytvoření  logistiky při  jakémkoliv ohrožení nebo
konfliktu v zájmu účasti jakéhokoliv člena Aliance.

23. Valné Shromáždění společně musí vytvářet společnou logistiku pro předpověď společných hrozeb a konfliktů
proto aby byla zajištěna prevence konfliktu a tak zajištění všech aktivit v závaznosti soudů a spravedlnosti bez
aktivit poškozující bezpečnost nebo zásadu vedení diplomatiky při sporu.

24. Valné Shromáždění má právo na udělení Sankcí pro osoby, spolky, Vlády země, jiné Legální a fyzické osoby
které se  snaží  porušovat  bezpečí  a mír,  vytvářet  konflikty a diskriminovat práva a nárok osoby s legitimním
nárokem.  Tyto  osoby  musí  být  označeny  jako  teroristický  subjekt  a  tento  subjekt  musí  být  neustále
dezinformovaný a zablokovaný. Pokud teroristický subjekt bude znovu působit další teroristickou hrozbou, potom
je legálni tento subjekt uvěznit nebo zničit podle legálních strategií pro prevenci zločinu a porušení mírových
zásad, tak v zájmu udržení aktivit všech práv civilistů a nevinných osob a spolků.

25. Valné Shromáždění rozhoduje formou společného hlasování všech zemí v Alianci World Diamond a paktu o
Bezpečnosti.  Společné  rozhodnutí  musí  být  ihned  proveřené  politicky  Nezávislou  Komisí  pro  Práva  a
Spravedlnost.  Komise  pro  Práva  a  Spravedlnost  má  pravo  zrušit  rozhodnutí  Valného  Shromáždění  pokud  je
rozhodnutí  bez  souladu  s  právem  a  spravedlností  podle  ustanovení  legálních  pravidel.  Komise  má  právo
požadovat nové rozhodnutí  Valného Shromáždění,  proto aby mohl být vykonaný postup podle všech zásad a
spravedlnosti.

26. Valné Shromáždění je neustále monitorované komisí pro odhad dostatečné strategie a tak formou monitoringu
Komise pro odhad dostatečné reakce pro prevenci zločinu vůči vztažné situaci a konfliktu.

27. Ve valném Shromáždění může zasedat nejvyšší Generálové Armády Alianční vlády země, Ministři obrany a
armády, Zástupce Vlády a Prezident nebo nejvišší představitel země. Vláda země v Alianci vlastní nárok pro
zvolení si svéh zástupce bezpečnosti který vykonává dohled nad aktivitou Generálů, Ministrů a zástupců vlády.

28.  Valné  Shromáždění  má právo na zakládání  bezpečnostních a  logistických nebo výknných ůtvarů a  proto
rozšířit management spolku.

29. Každý spolek a hnutí  vnitřní nebo zahraniční  skupiny musí být registrované v knihovně a sekretariátu, v
Archívu aktivit. Každá země má právo na udrženi informační formy soukromí ve vlastních záležitostech.



30. Pokud se členem Valného Shromáždění stane také člen UNSC, potom člen UNSC má právo na vytváření
společných výzkumů zbraní hromadného ničení a jiných technologií podobného formátu, jako aktivity jménem
Aliance vlád zemí Mezinárodního Paktu Bezpečnosti, pod vedením výzkumů dozorem člena UNSC. Veškeré tyto
výzkumy musí byt vedeny pod Bezpečnostním dohledem. Pokud někdo nedodrží pravidla o bezpečnosti, potom
on musi byt vyloučen z výzkumu a Valné Shromáždění Aliančních vlád zemí může rlzhodnout o vyloučení člena z
důvodu hrozby nebezpečí a porušování pravidel.

31. Pokud vlády zemí v Alianci budou vytvářet strategie obrany s zásadou situace a tak povinnosti pro uplatnění
zbraní  hromadného  ničení,  potom bude  možnost  použít  zbraně  hromadného  ničení,  jen  v  případě  vytvoření
spolupráce s UNSC, pokud UNSC bude prokazatelně se schopností politické odpovědnosti a nároku.

32. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti má povinnost ve vztahu k zemím OSN, respektovat
zásady jejich bilaterálních a  multilaterálních smluv, stejně tak i  zásady Charty OSN. Tak je  i  skutečností  že
všechny  zásady  a  aktivity  Valného  Shromáždění  Mezinarodního  Paktu  Bezpečnosti  má  povinnost  provádět
aktivity vždy tak, aby nemohly být porušeny zásady paragrafů 1., 2. Carty OSN.

33. Mezinarodní Pakt Bezpečnosti je ve vztahu členů OSN, uplatněný jako právo Charty OSN, pro vytváření
lokálních smluv.

34. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti má povinnost ve vztahu k zemím bez členství v OSN,
respektovat  zásady  jejich  bilaterálních  a  multilaterálních  smluv,  stejně  tak  i  zásady Charty  OSN o  právu  k
samostatným národům, pokud taková práva,  bilaterální  a  multilaterální  dohody nejsou uplatněny jako formát
politického  zločinu  mezinárodního  charakteru.  Tak  je  i  skutečností  že  všechny  zásady  a  aktivity  Valného
Shromáždění  Mezinarodního  Paktu  Bezpečnosti  má  povinnost  provádět  aktivity  vždy  tak,  aby  nemohly  být
porušeny zásady paragrafů 1., 2. Charty OSN.

35. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti má právo ve vztahu k zemím bez členství v OSN, v
případě konfliktů a teroristických aktivit proti těmto zemím a na území jejich jurisdikce, nárok pro vynechání
práva Charty OSN Rady Bezpečnosti pro umožnění zastoupit aktivity Mezinárodního Paktu Bezpečnosti v zájmu
situace jako lokální  a jiný konflikt.  Konflikty na území které  není členské OSN není přirozenou politikou s
povinností  dodržovat  povinnosti  a  zásady jako subjekt  s  legitimním členstvím v OSN, to  znamená že Valné
Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti proto v zájmu těchto nezávislých zemí postupuje podle vlastních
zásad a okamžitých sil společného subjektu pod Mezinárodním Paktem Bezpečnosti.

36.  Valné  Shromáždění  Mezinarodního  Paktu  Bezpečnosti  proto  rozšiřuje  společné  strategie  bezpečnosti,
vojenských  a  právních  útvarů,  bezpečnostních  technologií  a  zároveň  tak  i  ekonomiku.  Valné  Shromáždění
Mezinarodního  Paktu  Bezpečnosti  má právo zakládat  nové útvary a  korporace formou druhého zastoupení  a
zvolení pracovní skupiny managementu jednotlivého subjektu.

37. Valné Shromáždění Mezinárodního Paktu Bezpečnosti v tomto případě vlastní nárok pro zakládání dalších
společných forem Multilaterálních smluv a pravidel které budou využity pro rozvoj společné politiky a zásad jako
je Dohoda o lidských právech, dohoda o právech politických aktivit, dohoda o válečných zásadách, dohody o
zásadách mezinárodní policejní spolupráce při vyšetřování zločinu a válečných zločinů, aktivity v podobě soudní
spolupráce, aktivity o právech společné bezpečnosti.

38. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti vlastní právo pro demokratické zasedání a provedení
společných úprav Mezinárodního Paktu Bezpečnosti, rozšíření logistiky a společných strategií.

39. Valné Shromáždění Mezinarodního Paktu Bezpečnosti je fungující jako demokratická skupina rozhodující
prostřednictvím systému demokracie 3/4 členů Valného Shromáždění.

40.  Valné  Shromáždění  Mezinarodního  Paktu  Bezpečnosti  společně  každých  pět  roků  zvolí  Generálního
Tajemníka který má povinnost provádět reprezentaci a správu právních aktivit jako osoba informačního úkonu.



Cíle mezinárodního spolku pod ISC.
Politika

Jako  hlavní  politické  cíle  se  stávají  zájmy o  vytvoření  Globální  Únie  která  zajistí  skutečnou  schopnost  pro
uplatnění  bezpečnostních zásad  a  strategií  které  v tomto  případě budou zajišťovát  okamžité  aktivity  stability
světového míru a bezpečnosti, v celém světě a bez možnosti ohrožení jakéhokoliv subjektu ve společné Alianci
tohoto paktu.

Společná  síla  bude  využita  pro  zajištění  vzniku  Nejsilnějších  Armád  a  Globálních  Bezpečnostních  Strategií
okamžité  jistoty  které  znamenají  schopnost  oponovat  jakékoliv  formě  opoziční  politické  kriminalitě  a
neokolonialismu, to znamená společné schopnosti pro uplatnění civilizačního a politického bankrotu pro každou
opozici  se  zájmem  o  ilegální  a  zločinecký  útlak  jakéhokoliv  člena  v  podobě  skupiny  naší  Aliance.
Náš cíl je budovat armády a společnou ekonomiku vojenského charakteru, rozšířit naši společnou infrastrukturu a
technologické schopnosti, proto vytvořit naši neporazitelnost a jistoty za každé další vítězství.

Bezpečnostní Pakt bude využívaný taky jako ekonomická strategie která v tomto případě dokáže podpořit hodnoty
mnoho vlád zemí v naší alianci, a každá vláda v alianci proto dokáže ekonomicky předstihnout jakoukoliv jinou
dnešní zahraniční ekonomiku v rozměru celého světa.

Společná aliance vlád zemí dokáže využívat politické a jiné formy taktyk které jsou se schopností uplatnit legální
nárok  pro  okamžitou  destrukci  jakéhokoliv  zločinu  a  ilegální  opozice  proti  našemu  spolku.
Společná aliance vlád zemí může využívat mnoho forem Spravedlných Soudů a taky právní podporu ze zahraničí,
to znamená vždy jistotu silné obhajoby a uplatnění vlastních nároků podle všech zásad a skutečných práv. Naše
soudy společně dokážou vytvořit  pohyb v podobě globální  síly která  je  schopna vytvořit  okamžité  uplatnění
spravedlnosti podle rozsudků soudu a společných zájmů bezpečnosti a nároků.

Technologie

Naše schopnosti  budou založeny na možnosti  rozšiřovat  neomezené množství  vojenské průmyslové techniky.
Společně dokážeme využít plánů Imperium of Diamond's a proto využít mnoho schopností v podobě možnosti
výroby více než několik miliard kusů vojenské techniky každou jednu hodinu. Letadla,  lodě,  stíhací  letouny,
tanky, letadla pro cesty mezi galaxiemy, mnoho forem kanonů které mohouj dokázat odstřel planet a oběktů na
cizích planetách ve vzdálenostech přes několik biliard světelných roků.

Součást využívaných technologií bude technika určena pro ovládání počasí a regulaci atmosfér z pozice orbitální
linie. Technologie dokáže vytvářet bouře, tornáda, okamžité a tvrdé katastrofy například jen v rozloze sto metrů
čtverečných, údery bleskem do cíle, destrukce v podobě opravdu tvrdých kroků.

Společné technologie mohou dokázat zaměřit jakýkoliv pohyb v každém městě o rozloze několik kontinentů,
technologie  následně mohou ihned rozpoznat  detail  obličeje  každého člověka  a  vyhledat  jakoukoliv osobu v
pátrání, automaticky ji zaměřit a prostřednictvím orbitálního kanónu jednoduše zneškodnit. Technologie dokáže
provádět kontrolu pro více než několik miliard lidí za jednu vteřinu. Likvidace zločinu kdekoliv v celém světě,
ihned.



Naše technologie jsou schopny dokázat prohledát vesmír o rapidní rozloze, až za hranicí pozorovatelného vesmíru
a ještě mnohem dál. Takova forma technologií dokáže detekovat jakékoliv známky civilizace na jiných planetách
a nebo ve volném prostoru. Technologie provede sken civilizace a výpočet pozice, potom uskuteční aktivitu v
podobě informování vojenských center a my proto dokážeme využívat schopnosti pro detekci jakýchkoliv aktivit
opozičních armád v rozsahu vzdáleného vesmíru, na území zahranicí dnešního poznání.

Naše technologie  mohou dokázat  provést  odstřel  oběktů prostřednictvím techniky která  dokáže působyt  jako
meteorit.  Systém dokáže likvidovat rozsah v podobě planety. V případě úpravy těchto technologií je možnost
zajistit destrukci pro více než 10 Galaxií během jedné vteřiny. Ze všech kosmických těles v těchto deseti galaxiích
zůstane jen prach a útržky. 

Několik verzí speciálních technologií mohou dokázat vytvořit destrukce v rozměru více než deset Galaxií za jednu
vteřinu.  Federální  vláda  Imperium of  Diamond's  dokáže  vytvářet  mnoho forem speciálních  technologií  které
mohou působit stejným systémem.

Naše  technologie  budou  schopny  využívat  matematiku  časoprostorové  aktivity,  to  znamená  speciální
superpočítače které předpovídají budoucnost, minulost a současnost, všechny incidenty a okamžiky všech osob a
na rozsahu území s hranicí za obzorem pozorovatelného vesmíru. Naše technologie jsou proto schopny rozpoznát
budoucí hrozby a katastrofy, nepřátelství a konflikt, my proto dokážeme v dobrý čas zaznamenat budoucí zločin
apředem  proti  tomu  postupovat.  Naše  současnost  a  budoucnost  je  proto  bez  rizik,  naše  minulost  je  proto
kontrolovaná a bez možnosti změny.

My brzy budeme společně schopni využívat technologie které mohou ovládat fyzikální pohyby v naší realitě.
Kontrolovat jakoukoliv aktivitu v rozsahu lidskèho světa a tak současně se skutečnou schopností rozpoznát a určit
detail budoucnosti.

Společně budeme okamžitě se schopností zajistit vznik mnoho dalších jiných forem speciálních technologií které
v případě aliance jen dvou menších zemí mohou pro nás vytvořit světovou nadvládu a proto schopnost udržet a
zajistit bezpečnost a mír.

Takové jsou možnosti z některých hodnot technologického rozvoje Federální vlády Imperium of Diamond's a tak
je  plánem Imperium of Diamond's  podpořit  spolek Aliance Mezinárodního Paktu Bezpečnosti  a  Mezinárodní
Aliance World Diamond.

Strategie

Planeta

Odstranění všech forem terorismu, zajištění  aktivity v podobě globální  spolupráce a v zájmu platných forem
mezinárodních pravidel. Dnešní akty mezinárodních pravidel nejsou v jakémkoliv případě s udržovanou hodnotou
a není mnoho vlád zemí které podporují zásady těchto aktů. Pro možnost jistoty obrany vašich zemí je tak nutnost
zajistit bezpečnost aktivity světové politiky a získat schopnost dohledu nad aktivitami světové politiky, tak i získat
schopnost se bránit proti dalším hodnotám zločinu.



Vesmír

Nás  cíl  je  vytvořit  rychlou  infrastrukturu  orbitální  a  na  území  volného  prostoru,  technologická  a  voje  sky
civilizační infrastruktura která dokáže zajistit naši schopnost úplnèho monitoringu jakéhokoliv pohybu formou
transportu do vesmíru, nebo z vesmíru do našich zemí. Současně společně zajistíme schopnosti vzniku technologií
které mohou provádět odstřel jednotlivých osob a detailně je detekovat, případně provádět odstřel teroristických
oběktů a infrastruktury.

Dále společně zajistíme vznik vojenské infrastruktury která  může dosáhnout schopnosti  produkce speciálních
technologií pro možnost zmapování a zkontrolování civilizační aktivity na všech planetách v rozsahu Jedné Super
Skupiny  Galaxií,  zhruba  1.000.000.000.000.000.000  planet,  během  10  vteřin.  Proto  jsme  schopni  detekovat
všechny hrozby proti  bezpečnosti  a  v  tomto  případě  dokážeme zajistit  sílu  která  znamená schopnost  lokace
jakékoliv hrozby z opozice a nebo uskutečnění destrukce všech forem teroristického cíle.

Ekonomika

Naše ekonomika je založena na významné formě spolupráce a jistot úspěchu globálním jménem. Společné armády
vytvoří systém Hrubé Armádní Hodnoty a my proto můžeme vytvářet společné strategie vojenských rozvojových
kroků, stavba vojenské infrastruktury, stavba vojenských průmyslových center v podzemních centrech a stejně tak
i  na  území  dalších  planet  ve  vesmíru.  Společně  budeme  produkovat  tanky  speciálních  typů,  letadla,  lodě  a
ponorky,  taky  mnoho  forem  androidních  forem  vojenských  technologií  se  schopností  vlastní  orientace  v
časoprostorové matematice. My proto dokážeme vytvořit kroky které znamenají mnoho svhopností rozvojového
pokroku a tím zajistit  schopnost úspěchů na úrovni ekonomického rozvoje výraznou formou, v tomto případě
můžeme  dokázat  schopně  posílit  ekonomiku našich  zemí  které  podporují  produkci  a  proto  budeme vytvářet
globální skupinu ekonomické spolupráce která může být plně nezávislá na aktivitách našich civilizací, a proto
vždy s každou schopností odstranit hrozbu z stran nepřítele a opozice.

Naše společné ekonomické hodnoty mohou dosáhnout charakteru který znamená předstihnutí mnoho důležitých
hodnot zahraničních zemí a  jejich schopností.  Naše vojenská spolupráce se  může stát  hodnotou jako součást
hlavní světové ekonomiky.

Přepis dokumentu z roku 2013, datum kdy dokument byl vytvořen pod ilegálním útlakem, světovým terorismem
a hypnotickou manipulací s myslí od teroristického režimu vlády Portugalské republiky, v teroristické alianci s
jinými zeměmi.

Dokument  byl  přepsaný  z  důvodu  nesouvztažnosti  k  mezinárodním  pravidlům  a  politickým  principům.
Vlády zemí které podepsali dohodu o spolupráci proto mají právo na vytvoření demokratické rady s ostatními
členy paktu,  proto rozhodnutí  o deklaraci  platnosti  změn nebo vytvoření  logistiky o další  transformaci zásad
Mezinárodního Paktu Bezpečnosti.

Pokud pak bezpečnosti  nebude transformovaný jakýmkoliv způsobem, potom pakt podle nového významu je
legitimovaný jako platný.



Vyjádření  o  aktivitách  Terorismu  Portugalské  vlády  a  teroristické  aliance  dalších  vlád  zemí.
Vláda  Portugalska  porušila  zásady Charty  OSN,  tak  zásady taky  ve  vztahu  k  většině  dalším mezinárodním
pravidlům multilaterálního charakteru. Vláda Portugalska je aktivní v zájmu světového terorismu a podle všech
mezinárodních zásad musí být označeny sankcí od UNSC, zároveň v přehledu na všechny teroristické zločiny
musí  být  subjekt  jako  Portugalská  vláda,  automaticky  vyloučeny  z  organizece  OSN.
Tak každý stát jako teroristická aliance s výkonem aktivit stejného charakteru jako Vláda Portugalska. Teroristická
Aliance  zemí,  Česká  republika,  Slovensko,  Maďarsko,  Rumunsko,  Bulharsko,  Turecko,  Rakousko, Německo,
Francie, Lucemburg, Belgie, Nizozemí, Švícarsko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, možná další jiné státy v alianci
Světového terorismu.

Státy v Alianci světového terorismu tak podle všech mezinárodních pravidel automaticky ztrácí všechny práva na
členství v OSN a nebo uznání se jako politický subjekt s nárokem na svrchovanost a jurisdikce. Subjekty jsou
teroristické a musí být zlikvidovány jako subjekt světového terorismu.

Státy v Alianci  Světového Terorismu společně potvrzeně  a  vždy prokazatelně spáchali  akty které  předstihují
nejhorší statistiky světových válek a takových zločinů. Evropský světový terorismus dosáhnul hodnot zločinecké
statistiky které  znamenají  uskutečnění  nejhorších  skutků  v  historii  lidské  existence.  Evropský terorismus tak
porušuje všechny zásady bilaterálních a multilaterálních smluv, všechny formy politických zásad a mezinárodních
pravidel. Evropské vlády automaticky ztrácí všechny práva a nároky pro vedení vlastní svrchovanosti a jiných
politických aktivit.  Evropské vlády provozují aktivity v podobě nejhorších zločinů v historii  lidské existence,
kdokoliv kdo bude podporovat aktivitu a styk s evropskými vládami,  on za to  bude odpovědně trestán,  jeho
politické aktivity ztrácí hodnotu a právní význam, a každý další mandát v tomto případě může podpořit uplatnění
plných trestů pro takový teroristický pohyb.

300.000.000 mrtvých osob formou genocidy která byla spáchána systematickou aktivitou Evropské teroristické
aliance,  dále  více  než  2.000.000.000  lidí  které  prostřednictvím  takového  terorismu  musí  žít  v  neumožnění
uvědomění si vlastních práv a nároků, pod tichou okupací a často okrádání o identitu i hrozby dalších tichých
genocid.  5.000.000.000  osob kteří  jsou  prostřednictvím terorismu ztraceny formou drtivé  poškození  hodnoty
přirozeného ročního přírustku od roku 2000, do roku 2016.

Hodnota lidské populace je 7 miliard lidí, z důvodu Evropského terorismu a neschopnosti uplatnění legálních
zásad,spravedlnosti a politických povinností, proto může vzniknout První Globální válka která dokážr vyhubit
přes více než 5.000.000.000 lidí v rozsahu celého dnešního známého světa. Dnes vzniká plné právo pro možnost
okamžité likvidace Evropských států prostřednictvím zbraní hromadného ničení, jaderné zbraně, reakční zbraně,
chemické zbraně, další jiné verze zbraní které jsou určené pro hromadnou likvidaci teroristických subjektů a jejich
státního zřízení, skupiny charakterem globální hrozby.

V případě překročení některých limitů je možnost potvrdit že existují skupiny které nemohou vlastnit právo pro
hodnotu jejich vlastní lidské existence a takové uznání.



Stare zneni ISC, podle Portugalske manipulace prostrednictvim Hypnozy a
Apartheid, dezinformace.

Mezinarodni Bezpecnostni Pakt organizace Justice je Diamond je vytvoreny pro zavedeni Svetoveho Miru,
bezpeci, svetove spoluprace pro odstraneni imperializmu a moznosti okupace nebo jine vojenske invazi bez
prava, zneuzivani politickeho nebo vojenskeho postaveni nekterych zemi a mnoho jineho. Tento Mezinarodni
pakt pro bezpecnost je zalozeny pro zajisteni bezpeci kazde osobe ktera zije na teto planete. Zajisteni prava a
jeho funkci. Vytvoreni stability v kazde zemi na teto planete a spoluprace pro bezpecnostni zodpovednost pred
Valnem Shromazdeni vsech zemi spojenych pod Mezinarodnim Bezpecnostnim Paktem JD. 

1. Tento Pakt o bezpecnosti je volne navazny na organizaci Justice je Diamond. Proto se jakakoliv Vlada zeme
muze pridat k tomuto Paktu bezpecnosti aniz by ta zeme mela navaznost pro Organizaci Justice je Diamond.

2. Zadost Vlady zeme pro vytvoreni soubeznosti a spoluprace pri Mezinarodnim Paktu Bezpecnosti Organizace
Justice je Diamond muze byt prvnim krokem pro prijeti ke organizaci Justice je Diamond.

3.  Clenstvi  a  spolupraci  se  Mezinarodnim  Bezpecnostnim  Paktem  JD  musi  byt  prvni  schvalene  hlavnim
zastupcem Vlady zeme. Potom je schvaleni vedeno podle sistemu konstituce vlady zeme.

4. Kazde politicky legitimovane zeme ma Pravo na vytvoreni federace pri Bezpecnostnim paktu, federace pro
spolupraci ve zajisteni Miru a Bezpeci, bezpecnostni spolupraci a zajisteni funkce Prava a Spravedlnosti.

5. Kazde zeme na teto planete ma pravo na pridani se k tomuto Mezinarodnimu Paktu o Bezpecnosti JD ihned po
tom co Valne Shromazdeni uzna hodnotu o bezpecnosti  Vlady zeme a Politicky legitimni  Statut  zeme podle
rozhodnuti Valneho Shromazdeni.

6. Pokud vlada zeme vytvori Pravni spolupraci ve Federaci, potom je spoluprace brana jako pravni formou nutna
cinnost a prioritni zavazek pro mezinarodni spolecenstvi.

7. Valne Shromazdeni ma pravo pro rozsirovani vojenske infrastruktury ale Valne shromazdeni nesmi ohrozit nebo
jakkoliv poskodit spojeneckou zemi nebo poskodit jeji bezpecnost.

8. Vsechny federativni zeme musi mit snahu dodrzovat Spravedlnost a Soudni pravidla, prava zemi a mezinarodni
prava. Federativni zeme musi resit vsechny konflikty prostrednictvim soudu. Pokud neni mozne vyresit konflikt
prostrednictvim soudu,  potom je  nutne  aby  se  sesla  Valne  Shromazdeni  a  rozhodlo  o  spolecnem kroku  pro
zajisteni bezpeci.

9. Kazde federativni zeme ma povinost dodrzovat soulad se lidskymi pravy a respektovat je. Je nutne dbat na
mezinarodni prava a aby nebila ohrozena jakakoliv nevina osoba nebo civilista.

10.  Zadna ze federativnich vlad zemi nesmi provest  rozsahlejsi  Armadni  krok bez spolecneho rozhodnuti  ve
Valnem Shromazdeni zemi. Zadna z federacnich zemi nesmi provest na jakoukoliv zemi vojenske ohrozeni, invazi
nebo okupaci a poskozeni teritoria.

11.  Veskere  federativni  zeme  ma  povinnost  pro  udrzeni  soubezneho  kroku  pri  Mezinarodni  vetsine
Bezpecnostniho paktu.

12. Kazde federativni zeme maji pravo na plne vyuziti pomoci od vsech federativnich zemi pro pakt bezpecnosti
JD. Kazde federativni zeme maji pravo vyuzit spolecne bezpecnostni sily pro zajisteni Miru, bezpeci, stability a
prava nebo spravedlnosti, odstraneni ilegalni hrozby a nebezpeci ve svoji zemi nebo v blizkem zahranici.



13. Kazde federativni zeme maji prava pro vyzadani spoluprace od vetsiny zemi pro vytvoreni projektu ktere daji
zadatelske zemi vyrovnane stavy armady a bezpecnostnich sil podle vymerenych Mezinarodnich armadnich kvot a
taky soucasne podle strategie pro bezpecnost.

14.  Vsechny Federacni  zeme  maji  povinnost  oznamit  cely  pocet  Armady  a  bezpecnostnich  sil  pro  moznost
vytvareni spolecnych strategii.

15. Kazde federacni zeme ma povinnost pro dodrzeni spolecneho rozvoje armad a vytvoreni spolecnych strategii a
projektu pro rozvoj armady podle rozvoj ktery udrzuje nasi spolecnou armadu ve te nejvetsi svetove vojenske
velmoci urcene pro svetove bezpeci.

16. pro Pomoc pro vyplaceni Armadniho rozvoje ma kazda federativni zeme. Financni nahradu zprostredkuje
Centralni  Banka organizace Justice  je  Diamond. JD ma proto  moznost  poskytovat  financni  dotace a  vyplaty
policii, armadam, rozvoj technoogii nebo spolecne mise a trenink, rozvoj vojenske infrastruktury.

17.  Organizace  Justice  je  Diamond  vlastni  centralni  banku.  Pokud  jakykoliv  vyrobce  zbrani,  armadnich
technologii nebo poskytovatel armadnich sluzeb, on ma vytvorene Firemni sidlo na uzemi Organizace JD nebo
Paktu pro bezpecnost,  potom je  jeho vyroba zapocitana do narustu Hrubeho Domaciho produktu JD a proto
Organizace ma moznost zaplatit nakup technologii vlastnimi financemi.

18. Spolecna hodnota armady a finance se rozdeluji na spolecny podil podle poctu federativnich zemi a nebo
podle hodnoty spoluprace kazde ze zemi zvlast.

19.  Valne Shromazdeni  ma pravo na vedeni spolecnych vyzkumu pro technologie  a  rozvoj  pri  spolupraci  se
obchodnimi spolecnostmi na uzemi JD.

20. Kazde federacni zeme ma prava pro zasedani ve Valnem Shromazdeni spojene pod Mezinarodnim Paktem pro
Bezpecnost.  Valne Shromazdeni je vedene pro moznost  spolecneho hlasovani ktere rozhodnou dalsi spolecne
kroky. Tyhle kroky musi byt znovu potvrzene ve Valnem Shromazdeni Organizace Justice je Diamond.

21. Valne Shromazdeni Mezinarodniho Paktu Bezpecnosti JD ma pravo na usouzeni o politickych krocich nebo
incidentech a nabyzet nebo pozadovat nutnou spolupraci pro odstraneni hrozby a moznosti pro vznik konfliktu.

22.  Valne  shromazdeni  ma  povinost  okamzite  zasedat  pro  vytvoreni  logistiky  pri  jakemkoliv  ohrozeni  nebo
konfliktu.

23. Valne Shromazdeni spolecne musi vest spolecnou logistiku pro predpoved spolecnych hrozeb a konfliktu.

24. Valne shromazdeni ma pravo na udeleni Sankci pro osby, spolky, Vlady zemi, jine pravni a fyzicke osoby
ktere se snazi porusovat bezpeci a mir, vytvaret konflikty. Tyto osoby musi byt oznaceny jako teroristicky subjekt
a tento subjekt musi byt neustale dezinformovany a zablokovany. Pokud teroristicky subjekt bude znovu pusobit
teroristickou hrozbou, potom je legalni tento subjekt uveznit nebo znicit podle spravnych strategii.

25. Valne shromazdeni rozhoduje formou spolecneho hlasovani vsech zemi. Spolecne rozhodnuti musi byt ihned
proverene politicky nezavislou komisi pro prava a spravedlnost. Komise pro Prava a Spravedlnost ma pravo zrusit
rozhodnuti Valneho Shromazdeni pokud je rozhodnuti bez souladu se pravem. Komise ma pravo pozadovat nove
rozhodnuti.

26.  Valne  Shromazdeni  je  neustale  monitorovane  komisi  pro  odhad dostatecne  strategie  a  komisi  pro  odhad
dostatecne reakce pro ukonceni vuci situaci a konfliktu.

27. Ve valnem shromazdeni může zasedat nejvyssi generalove armady zeme, Ministri obrany a armady, Zastupce
Vlady a Prezident nebo nejvyssi predstavitel zeme.



28. Valne Shromazdeni ma pravo na zakladani bezpecnostniho a logistickych nebo vykoneho utvaru.

29. Kazdy spolek a hnuti vnitrni nebo zahranicni skupin musi byt zaznamenan v knihovne a sekretariatu. Kazda
zeme ma pravo na udrzeni soukromi ve soukromich zalezitostech.

30.  Valne  Shromazdeni  ma  pravo  na  vytvareni  spolecnych  vyzkumu  zbrani  hromadneho  niceni  a  jinych
technologii. Veskere tyto vyzkumy musi byt vedeny pod bezpecnostnim dohledem. Pokud nekdo nedodrzi pro
pravidla o bezpecnosti, potom on musi byt vyloucen ze vyzkumu

X-Pokud Organizace Justice je Diamond neni momentalne funkcni a nebo nema legitimni prava, potom je nutne
aby Valne Shromazdeni Mezinarodniho Bezpecnostniho Paktu musi zalozit nezavisle skupiny ktere nahradi hlavni
cinnost organizace JD. Spoluprace na vedeni Centralni Banky, Spoluprace pro vedeni Mezinarodniho Prava,
Spoluprace na Armadni Strategii, Spoluprace na vedeni Mezinarodniho Tribunalu JD.

Dale text dokumentu vypovida o teroristickych aktivitach prostrednictvim zneuzivani technologii pro ovlivneni
incidentu a rytmu prirodniho cyklu nasi reality. Technologie jsou na existenci potvrzene podle skutecnych
zazitku, dukazy prostrednictvim osobniho setkani.



Deklarace  o  spolupráci  vlád  zemí  a  zástupců  světové
bezpečnosti pro zajištění stability časoprostorové reality
a  potrestání  všech  aktivit  v  podobě  porušení  práv  a
hodnot  národů  a  lidstva,  tak  zločiny  prostřednictvím
porušování  a  zneužívání  vlastní  politické  a  mocenské
síly,  práv  a  povinností  z  důvodu  okradení  dalších
národů  a  v  zájmu  pro  vlastní  prospěch,  nebo  jiné
podobné aktivity

Vytvoření aktu a jeho deklerace může být provedena jakýkoliv den dnešní nebo budoucí, tak i jakoukoliv stranou
která  bude  určena  a  vytvořena  pro  aktivity  tohoto  charakteru  časoprostorové  reality  a  jiných  systémů
matematických rytmů reality.

Proto  je  základním  požadavkem  a  spravedlnou  povinností,  se  spravedlností  vůči  legálním  hodnotám
mezinárodních pravidel, tak i spravedlnosti a práv, o potrestání všech vlád zemí a politiků Evropského tichého
terorismu formou světového zločinu proti všem ostatním vládám zemí v celém světě, stejně tak proti všem dalším
národům a tak znovu hlavně proti Federální vládě Imperium of Diamond's jako subjekt pod útlakem apartheidu a
mediální blokací, okrádání na právech a poškození možností pro vlastní aktivity, blokace přístupu do vlastních
teritorií  a  budování  civilizace,  blokace  možnosti  rozšiřovat  vlastní  populaci  a  současně  také  je  uskutečněna
genocida v poměru 300.000.000 lidí za období 18 roků zpět, od roku 1998, hodnota která je dnes statistikou
datovaná jako největsí zločin v historii lidské existence.

Federální vláda Imperium of Diamond's tak je přímí svědek globální aktivity zločinu a zneužívání politických
práv, tak i  s  přímími důkazy o zločinu v podobě zneužívání technologií pro časoprostorovou manipulaci  a s
aktivitou manipulace fyzikální reality v podobě náhody, momentu okamžiku, mqnipulace s incidenty a také s
statistikami ekonomickými, politickými a civilizačními globálního charakteru.

Lidská rasa a Federální vláda Imperium of Diamond's a stejně tak i státy rozměru budoucnosti proto ztrácí na
významných  hodnotách  které  předstihují  hodnoty existence  lidského  světa  v  podobě  součtů  od  doby vzniku
prvního  člověka  nebo  planety  Země,  tak  až  do  doby  dnešní  v  roce  2016  podle  Evropského  kalendáře
Astronomického formátu základních cyklů oběhu planety Země kolem vlastní osy a slunce.

Lidská rasa a všechny státy světa stejně tak i státy rozměru všech hodnot budoucnosti, tak každý ztrácí možnost
spolupráce na využití rozvojových aktivit civilizace, společné obchody podle nároků mezinárodní spolupráce a tak
hlavně  dochází  k  blokaci  možností  politické  spolupráce  a  komunikace,  proto  ztráta  a  neustálé  aktivity  pro
porušení možností sjednotit lidský svět prostřednictvím projektů The One World, tak v zájmu založení Federace
států a vlád Imperium of Diamond's, hodnoty federálního spojenectví jako strategie o jednotě multi  národů v
podobě civilizací hvězdných a brzy Univerzálních měst, města ktera se jako Hvězdné město složí z více než 100
planet kolem jedné hvězdy, tak dále Univerzální města v podobě sjednocení několik Hvězdných měst do podoby
jednotné civilizace všemi zásadami.



Hvězdná města a Univerzální města v počtu brzy více než biliardy obyvatel mnoho typů populace při poměru na
každý jeden Federální Subjekt sjednoceného světa Imperium of Diamond's, zajisté taky hodnoty v podobách které
jsou zajišťující schopnost pro opravdové sjednocení lidské rasy a všech národů planety Země a ve Vesmíru, do
období několik krátkých roků, zajištění skutečné hodnoty sjednoceného lidstva a proto svět bez konfliktů, bez
válek,  bez  jakýchkoliv  jiných  forem  násilí  a  nebo  zločinu  ve  společnosti  a  nebo  poměrem  mezinárodním.
Dochází k hodnotám kdy skupiny těchto zločinců předstihují maximální úroveň zločinů lidské rasy a se součtem
zločinu do podoby která drtivě předstihuje omezení hodnot které předstihují hodnoty existence a významu dnešní
lidské rasy, proto dochází k situaci kdy zločinecké skupiny musí ztratit všechny nároky na uznání lidských práv a
nároků nebo jakýchkoliv práv svobody a zastání za vlastní požadavky. Tresty by měly být provedeny formou
výstrahy pro všechny generace lidské rasy a tak tresty s výkonem na období mnoho dlouhých generací, tak jak má
být trest odpovědný zločinu, proto tresty se skutečnou hodnotou na období několik miliard roků jako minimálním
základem.

Tak je dáno návrhem, o spolupráci všech zájemců kteří budou budoucí dobou, po uplynutí schopností aktivity
zločinecké skupiny evropských a jejich spojeneckých politijů  aliance světového terorismu, tak ti  kteří  budou
zastupovat bezpečnostní  útvary a  spravedlnost  mají  právo  a  tak i  povinnost  pro  zajištění  spravedlnosti  která
znamená  uskutečnění  a  využití  technologií  na  způsob  aktivit  matematické  reality,  proto  přenos  těchto
zločineckých  osob  do  času  budoucího  a  zajištění  jejich  plné  tresty,  potrestání  plným  rozměrem.  Zločinci
časoprostorového charakteru by nesměli získat jakoukoliv imunitu kromě práva udržení v platnost časoprostorový
akt v podobě výkonu jejich trestu nebo další opakovaný výkon jejich trestu.

Dnes je rok 2016, prostřednictvím mých vlastních skutečných zkušeností a zážitků, tak i často prostřednictvím
veřejné komunikace a ve struktůře politického charakteru světového rozměru, v poměru rozměrem politiky, tak i
vědy a výzkumů nebo inteligence, je důvěryhodně potvrzeno o existenci skutečných technologií se schopností
cestování v čase, do minulosti a zpět.

Tak je potvrzeno o takových technologiích prostřednictvím podoby symbolů provázaných s fyzikálnímy systémy,
osobní  setkání  s  osobami  z  budoucnosti  a  to  formou  setkání  se  se  stejnou  osobou  v  minulosti  a  znovu  v
budoucnosti,  tak stejným formátem je  potvrzeno o aktivitě  těchto osob v podobě předávání někdy veřejných
informací o skutečných incidentech budoucího času, například výbuch jaderné elektrárny Fukushima, terorismus
virovými zbraněmi a nebo mnoho jiných podobných incidentů.

Tak stejným způsobem je potvrzené o technologiích které využívají schopnost ovlivnit náhodu a aktivitu v podobě
incidentu, například i s potvrzením osobním a skutečným zážitkem, ovlivnění výsledků souhry čísel na loterijní
ruletě,  ovlivnění  incidentu  v  zájmu  přesného  určení  na  určitou  aktivitu  vteřiny,  minuty  a  hodiny,  ovlivnění
výpovědi člověka a jednotlivce, ovlivnění výsledku politického jednání nebo přesvědčení a aktivity národů.

 Takové technologie jsou dnes častým způsobem zneužívány pro blokování komunikace ekonomické konkurence
nebo proti jiným politickým osobám, tak i pro možnost teroristických skutků jako je havárue letadel, havárie lodí,
havárie  jaderných  elektráren,  havárie  průmyslových  zón  nebo  například  poškození  důležitých  zařízení.
Mnoho  technologoí  je  na  jejich  existenci  potvrzeno  jako  technologie  pro  předpověď  reality,  budoucnost,
současnost a skutky v minulosti. Technologie mohou vypočítat incidenty v rozsahu celého lidského světa a tak
taky ve vesmíru. Technologie tohoto typu jsou základním systémem známy už z období Řeckých kmenů, tak dnes
jako výpočetní technologie mnoho specializovaných institucí a korporací v mnoho zemích na celém světě.

 Technologie  je  dnes  zneužívána  pro  předpověd  aktivity  soupeře  a  konkurence,  pro  dešifrování  hesel  od
bankovních účtů nebo emailů a jiných kódovaných stanic, technologií a schránek. Technologie je zneužívaná jako
špionázní zařízení které v tomto případě je vytvořené za účelem světového terorismu.



Takové technologie jsou už dnes, tak znovu s jistotou i v budoucnosti vždy se schopností vypočítat i incident
formou vzniku  tohoto  dokumentu  a  jeho základní  obsah,  stejně tak  i  lidi  kteří  se  snaží  zločiným způsobem
poškodit práva a nároky spravedlnosti.

Dnes  je  jistotou,  že  světová  věda  postupuje  na  významnější  úroveň,  a  tak  i  že  existuje  mnoho  civilizací  s
nezávislostí na civilizaci planety Země. Proto je jistotou zajištěno, že vznikne nezávislý subjekt v podobě dalších
identit  jako  skupina  se  schopností  využívat  podobné  systémy technologií  a  tak  i  stejné  technologie  a  další
vyspělejší verze těchto technologií.

Proto  je  vytvořena  možnost  vytvořit  jednoho  dne  kroky  spolupráce  které  mohou  v  každém případě  zajistit
bezpečnost relací a aktivit matematického rytmu reality, to znamená zastavení všech zločinů v podobě zneužívání
těchto technologií a uskutečnění možnosti potrestání všech zločinců kteří zneužívají aktivity těchto technologií.
Federální vláda Imperium of Diamond's, tak mnoho dalších vlád zemí vlastní základní plány které jsou určeny pro
vývoj technologie na způsob kybernetické replykace a synchronizace lidské mysli, proto je možnost uskutečnit
přenesení mysli  jednoho člověka do jiného a  nového těla  které  je  bez vlastní  přirozené inteligence.  Proto je
schopností zajištěna lidská nesmrtelnost. Federální vláda Imperium of Diamond's tak vytváří plány pro účel a
možnost společného využití s technologiemy časoprostorového cestování, a v tomto případě umožnění oživení
všech osob které museli zemřít, od datumu dne prvního vzniku člověka až do doby budoucího vědeckého času v
podobě schopností plného formátu odstranění všech hrozeb smrti. Federální vláda Imperium of Diamond's tak
vlastní plán a právo pro uskutečnění vytvoření civilizací v podobě Univerzálních měst a založení obnoveného a
tak nekonečného života pro každého z minulosti, současnosti a budoucnosti.

Tak v povaze pohledu vývoje na kosmickou politiku a při součtu takových hodnot, Federální Vláda Imperium of
Diamond's  proto  nárokuje  taky možnost  vždy využít  práva  spravedlnosti  a  získat  vlastní  území,  civilizace  a
nároky v podobě uplatnění všech trestů podle rozsudků vlastních soudů, tak společně s ostatními státy, vládami,
národy  a  spolky  které  jsou  proto  okradeny  podobnou  hodnotou  která  byla  vytvořena  poškozením  hodnot
budoucnosti z důvodu poškození Evropskými vládami zemí dnešního času.

Technologie pro výpočet naší reality a aktivity incidentů, je možnost využít pro vědecký krok oběvu technologií
pro ovlivnění fyzikálních aktivit,  náhody a  incidentu,  tak brzy taky pro možnost časoprostorového cestování.
Proto je vždy možností zajistit uplatnění trestů proti všem osobám kterè uskutečnili zločin v podobě okradení
celého lidstva o hodnoty skutečné budoucnosti a takových hodnot. Tak vzniká právo pro možnost zásad o právu
budoucnosti,  podle  spravedlnosti  a  nárokovaných  práv  každého  i  hodnotou  celého  lidstva  a  naší  reality.
Každý  zločinec  který  okradl  hodnoty  lidské  budoucnosti  proto  může  být  přenes  do  času  budoucího,  tak
prostřednictvím strategie  která  neprovede  jakoukoliv  změnu časoprostorového  rytmu a  systému budoucnosti,
proto může být zločinec ihned odchycen a potrestaný za všechny jeho zločiny a  takové globální  následky v
podobě celé budoucnosti. Každý zločinec proto může být trestán podle spravedlných zásluh.

V případě využití multinásobně, možností replykace mysli a tak zajištění schopnosti kdykoliv potrestat zločince
dnešních politických skupin, potom budou všechny aktivity výkonu trestů ověřeny technologiemi pro vypočet
reality, proto znovu odchyceny všechny osoby na kterých byl vykonán trest, tak budou tyhle kopírované osoby
znovu kyberneticky synchronizovány do podoby jedné osoby která proto bude trestána znovu jako skutečna osoba
zločinu a s plným formátem potvrzení na úrovni lidského poznání celého rozměru jako hodnita zajištění legálního
potvrzení o výkonu trestu bez omylu v časové relaci vzdálených incidentů.

Při využití možnosti tohoto postupu, nebude proto možnost pro poškození a ovlivnění naší reality, každý škůdce
může být  brzy trestaný ihned a tak současně s  tvrdými formamy výkonu trestní  moci.  Zneuziti  reality  pro
okradeni  ceelho  sveta  a  nevinnych osob  muze  znamenat  odpovednost  za  nejvetsi  zlociny  v  historii  lidske
existence.


