
Plea for help in interpreting the text of interests and 

performances for other movements around the world. 

I'm illegaly blocked, and are therefore unable to finish writing 

all the lyrics and share them with other persons abroad, I am 

under the illegal blocking of the Spanish Government and 

European policy. 

 

 

Texts will in future write-up, diplomatically and personal 

nature augmented by ideological foundations, and subsequent 

interpretation from Czech into English. 

 

Today, there are still several paragraphs of text for about 50 

other movements, and yet at the same time again next several 

dozen other movements form micronation. 

 

Other texts are based upon expansion logistics and 

intelligence, but without the information notice on current 

demands and extraterritoriality or other forms of political 

principles, plans for the colony Bir Tawil, corporatocracy, 

others. The letter is high interest in the processing and 

completion of the work. 

 

Today I am under formal occupation and oppression of 

terrorism. Each custom full entitlement for the liquidation of 

crime in any size, and is proved by the international political 

rules. 

 



 

Konečná vyjádření pro světově nejvíce známá hnutí s odhodláním v zájmu vytvoření 

svobody vlastního státu, nezávislosti a taky ve jménu spravedlnosti nebo organizování se v 

zájmu míru. 

 

 Federální vláda Imperium of Diamond's vlastní zájem pro poskytnutí nabídky pro naši 

federalizaci v zájmu států kteří jsou členové skupiny UNPO. Kaţdé hnutí, forma státu 

vlastní plná práva pro federalizaci a budování nových nezávislých teritorií na dalších 

planetách ve vesmíru prostřednictvím federálních hodnot a práv, proto s plnou 

schopností rozšiřovát a vyvýjet vlastní a nezávislou civilizaci pod vaší svrchovaností 

zvoloné reprezentace státu. Kaţdý stát který vyuţije federalizace, stát a jeho vedení 

proto ihned dokáţe vytvořit silnější aktivní spolupráci světového charakteru, spolupráci 

která nás dovede k výsledkům v podobě posilnění bezpečnosti, zdravotnictví, dostatky 

stravy i zásob, zlepšení všech ţivotních kvalit a hlavně taky brzy dosaţení cíle se 

srovnávat stejnou hodnotou rovnocennosti jako nejvíce důleţité subjekty politiky na 

naší planetě země, tohoto dnešního světa. 

 The World Amazigh Congress je organizovaná skupina reprezentace a národního 

charakteru, tak i v počtech přes 40.000.000 osob, národ přes rozlohu mnoho zemí 

Arábie. Země Libyjská, země Alţírská, země Marocká, tak i Tunis, Egypt a další země i 

se některými Evropskými zeměmi. Amazigh jsou skupinou národního hnutí které se 

zajímá o vlastní nárok pro udrţení Amazigh kultury, Amazigh tradic a taky národních 

práv, tak i uznání Amazigh jazyka. Můj zájem je podpořit Vás prostřednictvím nového 

kroku který znamená vytvoření subjektu ve formátu národního hnutí, tak ze všech 

dobrolných jednotlivců, a cíl bude zahájit federalizaci s mojí vládou země Imperium of 

Diamond's, proto aby vaše hnutí mohlo získat plnou svobodu a nezávislost, sílu a 

samostatnost a legitimitu v podobě vlády. V případě naší federalizace, Vaše hnutí 

Amazigh národa tím proto bude odpovědně vyuţívat vlastní hodnotu státu a taky plně 

vlastní teritoria se svrchovaností a jurisdikcí podpovanou od naší společné federace. 

Vaše hnutí Amazigh v takovém případě dokáţe zajistit kroky které znamenají vytvoření 

nového státu, tak prostřednictvím udělení nových teritorií na dalších planetách ve 

vesmíru, a tak i v distanci dalších galaxií. Proto vaše národní hnutí Amazigh vlastní 

nárok pro vytváření vlastní formy vlády, rozšíření si vlastní civilizace a zaloţení i 

vlastní ekonomiky, bezpečnostní sítě armády a nebo zemědělská i průmyslová centra, 

legální kroky pro vlastní nezávislost a hodnotu skutečné vlády s kaţdou hodnotou i 

uznáním. Prostřednictvím naší federace, vy tak brzy budete schopni vytvořit skutečnou 

formu vlády která v tomto případě je skutečně schopna zajistit skutečné bezpečí a 

jistoty nezávislosti v kaţdém zájmu. Federální vláda Imperium of Diamond's je 

rozhodnutá pro vás v prvních krocích vytvořit území o rozloze přes Sto nových planet 

ve vesmíru. Federální vláda Imperium of Diamomd's vlastní schopnosti vytvářet 

technologie které mohou cestovat aţ na území dalších planet ve vesmíru, do dalších 

galaxií a taky schopnost vyuţívat skutečně vlastní hodnoty nezávislých teritorií které se 

proto transformují na naši svrchovanost. Proto, prostřednictvím naší federalizace, po 

váš národ Amazigh poskytnu Sto nových planet na kterých vznikne formát 

infrastruktury v podobě Hvězdného města, jedna velká a významná dynamická 

civilizace. Vybudujeme planety pro ţivobytí populaci Amazigh národa, tak znovu 



planety pro zemědělské aktivity, následně i planety v podobě průmyslové zóny a sítě, 

nebo například taky planety v podobě sítě těţby a zdroj surovin. Budeme vyuţívat i 

hodnoty v podobě dynamické armády která bude o síle v podobě rozlohy přes mnoho 

bilionů světelných roků dostupnosti, stanem s společně tím nejvíce silným subjektem 

pro zajištění bezpečí a spravedlnosti. Naše bezpečnostní infrastruktura bude skutečně 

rozsáhlá a v takovém případě i schopna jistoty veškeré obrany. Společně jsme schopni 

zahájit i mnoho forem politické spolupráce s dalšími vládami a tím dokáţeme zajistit 

významné hodnoty světového úspěchu a plné podpory od všech vlád zemí z celého 

světa. Ihned ve formě začátku naší spolupráce vytvoříme naši globální síť spolupráce 

která znamená rozšíření naší společenské sítě obchodů i politiky a mezinárodní 

spolupráce mezi organizace, mezi obchodníky, mezi banky, vlády, korporace, mezi 

mnoho dalších podobných subjektů které nás budou uznávat a vţdy podporovat, mohou 

pro nás zajistit vytvoření významné nezávislosti a schopnosti globální logistiky pro naše 

zájmy a strategie, tak vţdy s postupem podle všech zásad spravedlnosti, bezpečnosti a 

světového míru. Vytvoříme společně hnutí které zahájí spolupráci s ostatními vládami 

zemí a obchodníky, my tak proto ihned vytvoříme i naši vlastní ekonomiku kterou 

společně rozšíříme do rozlohy hvězdných měst ve kterých tak vznikne skutečná hodnota 

naší civilizace která bude s plnou nezávislostí, tak pod naší svrchovaností a jurisdikcí, 

podle kulturních zájmů národa Amazigh a vašich tradic i zvyků civilizace. S 

civilizacemi národa Amazigh. Já vás proto ţádám o moţnost vaší podpory pro naši 

spolupráci a naše společné vítězství, my společně dokáţeme vybudovat význammé 

kroky které znamenají plnou spolupráci a vznik skutečného národa. Je dobré proto 

rozšířit naše sítě mezi všechny ostatní komunity a národní hnutí pro nezávislost, 

svobodu i právo a názor, všechny podobné komunity z celého světa a tak společně 

dokáţeme vytvořit skutečné hodnoty globální spolupráce a okamţitou nezávislost. My v 

takovém případě můţeme vytvořit i mnohem rozšířenější moţnosti pro spolupráci s 

vládami zemí Alţírsko, Maroko, Tunisko, Libya, Egypt, Mali, Niger, a taky Mauritania. 

My společně můţeme vytvořit naši spolupráci která znamená vytvoření společných 

obchodů které mohou ve velké míře podpořit rozvoj civilizace těchto zemí a taky 

ekonomiku, dokáţeme zlepšit hodnoty průmyslu i zemědělství. Pro vlády těchto zemí 

můţeme ihned zajistit i rozvoj dalších technologií které jsou opravdu významně 

důleţité a schopné vytvořit významný rozvoj země a zajistit významnější budoucnost. 

Společně dokáţeme vyuţít naši spolupráci i proto abychom tak společně mohli svrhnout 

teroristické skupiny v Libyi, a tak vrátit zpět legitimní vládu Lybie, zajistit znovu 

bezpečnost v Libyi. Pokud vláda Libye pro nás vydá dovolení pro vznik naší aktivity, 

my proto společně dokáţeme vytvořit schopnost vyuţít soukromí areál v Libyi, proto 

abychom společně mohli vytvořit síť průmyslové zóny kterou my vyuţijeme pro 

vytvoření několik typů naších federálních technologií které mohou zahájit kolonizaci 

dalších planet stejně tak jako schopnost do pěti dnů odstranit všechny teroristické 

skupiny v Libyi. Vláda Libye nás proto podpoří a my můţeme slíbit ţe bude ochraňovat 

bezpečí Arabských zemí, proto abychom společně mohli udrţet další společné vztahy a 

bezpečnost i mír a přátelskou spolupráci. Vytvoříme proto nové planetární civilizace 

národa Amazigh, tak stejně jako společně dokáţeme vytvořit mnoho dalších 

planetárních civilizací pro mnoho jiných národů které podpoří naši federalizaci a kroky 

pro sjednocení celého lidstva, náš největší a hlavní cíl. Sjednocení lidstva které se stává 

hlvním zájmem a hodnotou kultůry i ideologie federální vlády Imperium of Diamond's, 

vytvořit jednotu a plné spojenectví všech národů na naší planetě Země. Proto je moje 

ţádost směrovaná i pro vaši podporu v zájmu federalizace všech Migrantů do Evropy. 



Dnes, Migranti z Libye, Iráku, z Sýrie a dalších zemí tak nemají kam odejít. V Evropě 

budou migranti pod národním rasismem a často budou rasisticky i diskriminací donuci 

pro ţivot jako bezdomovci bez moţnosti se ubytovat a nebo získat občanství v evropské 

zemi, brzy budou vyhnáni do další země a nebo zemřou, dnes je v evropě hlášeno 

zhruba ztráta aţ 100.000 malých dětí, pro evropu tak migranti zde zůstanou jen jako 

ostuda Arabských národů a často i Islámského náboţenství, Evropa je tak povaţuje a to 

jde vidět i na hodnotách strategie Evropských bojů v Sýrii, v Iráku, dříve v 

Afghánistánu a dnes taky v Libyi kde je tak vytvořena hodnota skutečného chaosu. 

Proto chci nabídnout vytvoření nových národních teritorií svobody, pro kaţdého 

imigranta a proto chci sjednotit všechny imigranty ke společné aktivitě která znamená 

kolonizaci nové planety ze které vznikne nový národ jako členský subjekt federální 

vlády Imperium of Diamond's. Pokud mne podpoří vaše hnutí a strana národa Amazigh, 

my proto dokáţeme vytvořit významný krok pro naši spolupráci která je skutečně hrdou 

hodnotou pro váš národ a tak i pro národy Arabské rasy které tímto mohou dokázat 

velkých úspěchů a vítězství. Pokud vaše strana bude chtít vyuţít naši spolulráci, proto 

federální vláda Imperium of Diamond's vţdy uvítá vaši stranu a moţnost pro naše 

spojenectví, já budu vţdy rád a velice v dobrém podpořím jen těmi nejlepšími 

moţnostmi pro váš národ Amazigh. 

 Gratulace pro Aerika, je to významné ţádat o federalizaci někoho, kdo uţ formálně 

vyhlásil vlastní svrchovannost na jiné planetě. Byl by jsem vděčný, kdyby jsem mohl 

poţádat Vás o společnou federalizaci, proto dosaţení významného cíle který znamená 

rozšíření vašich teritorií a civilizace do podoby Hvězdných měst. Moje plány jsou 

určeny pro rozvoj významných civilizací a se zámerem plně spojit celý náš lidský svět. 

Pokud Vy vlastníte zájem o spolupráci, vy potom můţete vyuţít mojí nabídky 

federalizace a v tom případě zajištění všech schopností pro vaši aktivitu kolonizaci vaší 

planety a současně dosaţení všech schopností pro zajištění okamţité nezávislosti. 

 European Free Alliance je sdruţení několika hnutí pro nezávislost určitých regionů z 

Evropského kontinentu. Členské Strany zastupují zájem pro vyhlášení vlastní 

nezávislosti a plné formy státního reţimu. Můj plán je pozvát všechny vaše členské 

strany pro moţnost naší spolupráce která znamená velkou posilu a moţnost pro vznik 

nového směru hnutí vašich států a forem vlád, to znamená krok prto okamţitou 

nezávislost. Já chci pro vás nabídnout federalizaci a vytvořit pro Vás moţnost 

spolupráce jako jeden unitární multy federální stát který bude rozšířený do podoby 

globálního hnutí v podobě federace z mnoho států a vlád zemí, i hnutí a speciálních 

skupin, tím nová země bez hranic a proto se hodfnotaymi skutečné svobody národů a 

jejich práv. Můj cíl je podpořit váš rozvoj a nezávislost vašich stran prostřednictvím 

vybudování nových teritorií na území několik nových planet ve vesmíru a v dalších 

Galaxiích. Společná činnost našeho zájmu bude určena pro vznik nezávislých civilizací 

které znamenají vytvoření schopností rozšířit vaši politickou aktivitu, kultůru a nový 

obzor. Získáte plnou formu teritoriální nezávislosti a vytvoření civilizací o rozloze 

několik planet. Tím Vaše váţené strany ihned získají plnou hodnotu jako nezávislé 

vlády. Vlády které mají ihned plný nárok rozšiřovat vlastní civilizaci. Moje prosba je 

však taky v dalším charakteru, ţádost o vaši snahu prezentovat před Evropským 

parlamentem můj návrh pro vytvoření alespoň dočasné rezervace některých území o 

rozloze od 20×20 aţ k 50×50 kilometrů, zóny které budou slouţit pro vznik speciálních 

kosmických technologií které jsou schopny vytvořit kolonizaci nových planet ve 

vesmíru a mezi jinými galaxiemy. Je skutečné, ţe já jsem legální osoba pod ilegální 

okupací ze strany několik Evropských států které mne tak blokují a proto vzniká 



evropský finanční dluh který je určený pro mne, tak znovu pro několik stovek vlád zemí 

v celém světě, následně pro stovky a moţná tisíce jiných hnutí v celém světě, přes 

desítky tisíc obchodních korporací v celém světě, dluh který je s větší hodnotou neţ 

všechny Evropské území i civilizace a hodnoty ekonomiky, proto by Evropský 

parlament i politika Evropských zemí měla plně respektovat všechny hodnoty a zásady 

mých poţadavků které tak jsou v současné situaci nejlepší moţností pro zastavení 

vzniku dalších globálních problémů proti Evropské politice a její stabilitě i existenci. 

Dnešní teroristická aktivita ze strany Evropských vlád zemí tak znamená brzký bankrot 

evropské politiky, bankrot ekonomiky, civilizace, bankrot společnosti a zároveň 

zaniknutí moţnosti vytvořit nového legálního reţimu který bude schopný udrţet aktivní 

civilizaci, pokud se tento nový reţim nedokáţe dohodnout se mnou, protoţe já jsem 

osoba která tak strategicky určuje budoucnost evropské existence. Proto vaše strany, 

pokud vy máte zájem o naši federalizaci a spolupráci v zájmu legálních práv a zásad, 

tak i v zájmu nutnosti pro přeţití evropských civilizací a jejich budoucnosti, proto vám 

dávám nabídku pro vytvoření vaší obhajoby která znamená okamţitou odpověď proti 

Evropské politice a tak zastavení kroků které znamenají budoucí bankrot a zaniknutí 

evropské civilizace, pokud Evropská politika nedovolí vznik naší rezervační zóny pro 

vznik základního systému mobilní infrastruktury průmyslového charakteru který bude 

slouţit pro vytvoření našich nových teritorií na území dalších planet ve vesmíru, krok 

který znamená zastavení růstu Evropského finančního dluhu. V dalším zájmu, já budu 

chtít poprosit vás o moţnost naší další formy spolupráce která znamená vyjádření mého 

zájmu pro přijmutí mojí strany jako Federálnní vlády Imperium of Diamond's do vaší 

politické aliance, European Free Alliance. Budu proto vlastnit zájem pro prezentaci 

mnoho důleţitých názorů a zásad, kroků pro rozvoj evropské politiky, řešení několika 

forem krizí, zajištění ekonomiky, odstranění korupce a terorismu z politiky Evropy, 

podpora sociálních zásad, odstranění kriminality a posilnění kvality ţivota, mnoho 

dalších jiných a nespočet počtu podobných zájmů. V kaţdém případě chci pro vás 

skutečně poděkovat, a taky vám přeji dobrý úspěch. 

 Organizace Islámské Spolupráce je skupina která zastává spolupraci mezi Islámskými 

státy. Spolupráce mezi státy, národy i skupinami Islámského vyznání a úcty k Aláhovy. 

Moje zájmy pro spolupráci jsou určeny ve směru snahy pro vyuţití například dnešních 

situací v podobě konfliktů v Sýrii a ve Iráku, konflikty které znamenají silnou imigraci 

ze strany národů pod okupací, útěk do evrooy která je však plná rasismu a nenávisti, i se 

snahou pro vraţdění a brzy i mučení všech kteří se rozhodli pro získání nového a 

dobrého ţivota ve svobodné zemi. Jejich rodiny a další příslušníci jejich rasy jsou 

nenávidění, diskriminováni a silně zesměšňováni. Proto, pokud Vy skutečně uznáváte 

zásady respektu a hrdosti za Islámskou víru, za víru Islámského náboţenství, já proto 

věřím ţe vy budete respektovat i moji nabídku a nebudete pohrdát novými moţnostmi. 

Moje nabídka a Můj cíl je vytvořit společný teritoriální subjekt ze všech běţenců v 

Evropě, tak rozšířit teritoria na dalších planetách a podpořit vznik Islámského státu na 

rozloze nové planety ve vesmíru. Společně budeme vytvářet stát který bude vedený 

společnou svrchovaností a se zájmem pro uplatnění Národní Rady která bude základním 

formátem dolní komory parlamentu hájit vlastní zásady. Společný stát bude v 

podobném formátu jako je známí Hong Kong, však naše společná civilizace bude 

historicky známá jako humanitární pomoc člověku v nouzi a pro další kteří nemají 

moţnost se starat o vlastní rodiny. Je skutečností, ţe pokud Vy odmítnete moji nabídku 

pro vytvoření společné multilaterální civilizace tak v podobě Islámského Diamond, 

potom budu vlastnit zájem pro vytvoření mojí vlastní civilizace a to prostřednictvím 



poţadavků pro všechny utečence do Evropy, proto zastavím rozšíření utečenců po 

Evropě, zastavím šíření tvrdého a nelidského rasismu některých národů, a proto můţe 

být prostřednictvím mých nových civilizací vytvořena nová civilizace na území nových 

planet které budou slouţit pro všechny uprchlíky. Tím chci taky poţádat vaši stranu pro 

podporu mojí osoby která znamená hrdost pro budoucnost vašich národů Islámské víry. 

Kaţdý imigrant který vyuţije mých nabídek, kaţdy z nich proto ihned získá plně 

kvalitní ţivot, moderní vzdělání a vedení pro mírové i diplomatické zájmy, dobré 

sociální prostředí, moţnost vychovávat rodinu, bydlení, dostatek jídla a zároveň 

dostatek higienických potřeb i léků a mnoho forem zdravotní pomoci. Proto já chci taky 

ţádat aby Islámské státy podpořili moji nabídku která znamená vznik základní 

rezervační zóny na krátkou dobu, zóna o velikosti 20×20 kilometrů, na území některé z 

vašich zemí, například na okraji pouště, někde u mořských břehů. Já proto vybuduji 

základní technologie které budou se schopností cestování a kolonizace nových planet a 

vybudování nové země pro všechny uprchlíky v evropě. Kaţdý uprchlík vlastní nárok 

aby on znal tuhle nabídku a současně i proto aby on mohl vyuţít těchto moţností, získat 

nový ţivot v zemi která ho nebude uţ ničit rasismem a nenávistí. Já proto doufám, ţe vy 

nebudete chtít drţet a utlačovat vaše národy prostřednictvím Evropského rasismu který 

je určený jen pro destrukci všech těchto běţenců. Evropské země uţ dlouhou dobu znali 

všechny tyhle incidenty, a oni se snaţili jich zneuţít, uţ více neţ před pěti roků zpět. 

Dnes je tím jen poškozena hrdost Islámských zemí které nejsou schopny udrţet i vlastní 

vládu. 

 Scout movement je hnutí s uznáním v celém světě, však hnutí není vytvořeno pro zájem 

a vznik vlastních teritorií a nebo obhajobu vlastní nezávislosti. Hnutí Skaut je cílené pro 

podporu mládeţe i schopnost jejich vzdělávání a rozvoj inteligence, schopnost se 

organizovat a vyuţívat významné vzdělání. Uţ v dobách mého dětství a můj zájem bylo 

jednoho dne vytvořit Skautskou civilizaci v podobě nové planety která se můţe 

rozšiřovat do prostoru Hvězdného Města. Skautská města, tábory a vzdělávací centra, 

velké rezervace a centra pro speciální edukační tábory. Skautské civilizace ve kterých 

se mohou stýkat všechny skautské útvary a oddíli z celého světa, společně svobodně 

komunikovat a vytvářet tak politiku vlastní země, civilizace a skautského státu. Chci 

pro vás vytvořit moţnost pro rozvoj vytvoření společně se skupinou Skautů v celém 

světě, nový formát skupiny skutečné vlády mezinárodního spojenectví a charakteru, tak 

však v zájmu jurisdikce na území nových planet ve smíru a se vaší formou federální 

autonomie která bude reprezentovat samostatny subjekt Skautské vlády zaloţené na 

vlastní samostatnosti a nezávislosti od dalších Skautských hnutí v celém světě, však 

stále v podobě uznávání Skautské ideologie. Hnutí Skaut je mezinárodní skupina, 

zakládající se na aktivitách v mnoho zemí na celém světě a pro zájem vzdělávat mládeţ 

pro mír, spolupráci a dobré zájmy vzdělávání se pro odpovědnost a moralitu i dobré 

výsledky a sportovního ducha. Moje zájmy jsou v podobě Globálního charakteru a pro 

vytvoření mírové spolupráce se všemi dalšími skupinami pro mír, nezávislost, svobodu 

a názor, tak stejně mezi ostatními vládami zemí na naší planetě. Proto chci taky poţádat 

Vaše Skautská hnutí, o Vaši podporu, jako Spisovatele dopisů míru, pro podporu 

svobody těchto zájmů rozvojového hnutí a tak podporu vyjednání našich společných 

kroků pro nezávislost tohoto cíle, tím podporu sdílení některých mých dopisů pro 

ostatní vlady zemí, Univerzity, pro korporace, pro organizace a nebo pro další jiné 

skupiny globálního charakteru. Taky navrhuji moţnost se společně sejít a tiše společně 

vytvořit dohodu o společných budoucích aktivitách které mohou zajistit vznik nové 

Skautské civilizace ihned. Pokud je ve vašich zájmech, prosím o Vaši váţenou podopru 



pro sdílení dopisů a ţádostí o vytvoření nové rezervační zóny na pouze dočasnou dobu, 

zóna pro průmyslové aktivity která můţe vytvořit nové typy kosmických lodí které 

budou slouţit pro kolonizaci nových planet. Pokid vaše strana podpoří naši spolupráci, 

my potom dokáţeme vytvořit naši novou civilizaci ihned, mohu slíbit vznik 

kolonizačních lodí do krátkého období. Pokud Vy podpoříte naše moţnosti, já budu 

vţdy rád a tím společně můţeme vytvořit mnoho nových úspěšných kroků. 

 Řád Maltéských rytířů má dobrou historii. Maltéský Řád se zastává za spravedlnost a 

ochotu podporovat křesťanské svazky i dobročinost, tak i s velkým úspěchem a oblibou 

ve společnosti. Maltéský Řád dnes podporuje uţ 94 států v celém světě, však Maltéský 

Řád jako stát nezakládá na aktivitách pro rozšíření vlastních teritorií a nebo například 

zaloţení formátu reţimu jako plně aktivní stát podle mezinárodních měřítek a standart. 

Maltéský řád je skupina se uznávanou čestí a nárokem pro hrdost za spravedlnost. Můj 

zájem je podpořit Maltézský Řád, vytvořit pro vás nabídku a v zájmech vaší strany, a 

podle vašich pravidel, současně tak rozšířit vaše aktivity na větší úroveň a znovu 

vybudovat z vašeho hnutí hodnotu skutečného státu s vlastními teritorii a civilizací. 

Chco pro vás nabídnout moţnost naší spolupráce, já chci podpořit sjednocení lidstva 

proto aby jsem mohl vytvořit lepší svět bez zločinu a zlosti, proto sjednotit všechny 

národy, státy a vlády tak aby jsem mohl podpořit lepší budoucnost a hodnoty celého 

lidstva, a krásnějš8 prtostředí našich ţivotů. Proto chci vytvořit federaci která bude 

určena pro spojení všech národů lidstva a současně zakládání nových světů. Pokud 

Maltészký řád uzná moţnosti pro naši federalizaci, my proto můţeme zahájit naši 

aktivitu která znamená vybudování nové globální sítě politiky i obchodu, proto otevření 

nových teritorií Maltészkých Rytířů na území nových planet, a proto vybudování 

významné civilizace která tak bude i se zaloţením na Maltészkém Řádu a podle volby 

vaší skupiny, pro aktivitu pomoci Křesťanům i spravedlným, a poskytnutí zdravotních 

sluţeb. Civilizace Maltézských Rytířů proto můţe rozšířit vlastní civilizaci do podoby 

velkých měst, konferenční centra pro komunikaci, mnoho jiných a důleţitých hodnot. 

Maltézský Řád proto můţe vyuţít naší federalizace a proto tak podpořit i rozvoj hodnot 

celého světa, hodnoty které pro nás znamenají sjednocení se mezi národy a vytvoření 

plné jednoty lidské rasy, v celém světě, jako Jeden Svět. Proto pokud vaše skupina bude 

vlastnit zájem pro naši spolupráci, já tím budu opravdu rád za vaši podporu a šíření 

mých pozvánek mezi další jiné hnutí v celém světě, proto naše schopnost vytvořit 

významné hnutí globálního charakteru a tak i ten největší svět v historii lidstva. Pokud 

vy budete mít zájem o spolupráci, já vám proto vţdy s jistotou děkuji a já budu pro vás 

přát dobré úspěchy. 

 Velice vítám národ Lakoto a stranu Amerického Indiánského hnutí, je to pro mne 

potěšující nabídnout velké a významné civilizace pro někoho, kdo vlastní historické 

jméno jako důkaz skutečné hodnoty vyspělé budoucnosti významného národu 

statistikou v přepočtu většiny lidstva, však je mi to líto, ţe vaše historie byla krutá a 

Vaše národy proto musely pomalu zanikat pod Americkým kolonialismem, 

kolonialismus který je dnes v podstatě stejnou formou vedený taky proti mne a já tak 

znám i hodnoty vaší současné situace. Proto budu velice vděčný, pokud já mohu pro 

vaše pozůstalé národní skupiny nabídnout směr pro nový začátek, kroky které 

znamenají vznik nové a silné civilizace se svobodou kultůry i s plnýmy právy kaţdého 

člověka. Byl by jsem opravdu velice rád a potěšený za Vaše ochotné kroky pro 

spolupráci a vytvoření místa pro vznik nových národů vaší Rasy. My společně 

dokáţeme uskutečnit vznik nových civilizací a vyuţít moderních hodnot proto aby 

mohli být nové civilizace s plnou sílou a schopností se skutečně rozvíjet. Nabízím tak 



pro vás moţnost spolupráce pro rozvoj vašich civilizací na území mnoho nových planet 

ve vesmíru a se zájmem pro vytvoření významnějších hodnot, neţ naše planeta Země. 

Byl by jsem potěšený pokud vaše strana bude vyuţívat moje nabídky které pro vás dají 

mnoho nových zemí a svobody, hodnoty které uţ nikdo nebude poskozovát a tak můţe 

být vytvořen znovu velký a rozšířený národ Indiánské rasy. 

 Zapatova armáda národního osvobození je skupina která bojuje za osvobození indiánů 

ve stránkách společenských. Zapatova armáda národního osvobození vlastní zájem 

vytvořit nezávislý indiánský stát který bude bez jakékoliv diskriminace, uţ vţdy jako 

plně respektovaná rasa člověka. Hnutí které bojuje za spravedlnost a nárok lidských 

práv kaţdého člověka. Můj zájem je proto plně podpořit hnutí Zapatovy armády 

národního osvobození a proto jsem ochotný v případě naší federalizace poskytnout 

moţnost pro vytvoření nezávislých teritorií ve vesmíru, na nových planetách a v dalších 

galaxiích. Teritoria kde vaše národy vytvoří vládu v naší federaci, proto bude váš národ 

svobodný a jako hlavní rozhodující o vlastní civilizaci, politice a aktivitách země. Můj 

osobní zájem je podpořit všechny skupiny které vlastní zájem pro svobodu a taky mír, i 

spravedlnost. Já proto chci, v případě naší federalizace, aby vaše hnutí vyhlásilo 

zastavení moţností ozbrojeneckých zájmů a aktivit v podobě terorismu proti jakékoliv 

jiné skupině. Můj cíl je podporovat jen dobré zájmy a bez konfliktních a zločineckých 

aktivit. Tím proto mohu poskytnout nabídku která znamená rozvoj a významnou 

spolupráci pro lepší budoucnost a plnou svobodu Indiánů a dalších budoucích národů. 

 Velice potěšující je moţnost poskytnout pomoc pro Tibetské národy a exilovou vládu 

kterou vytvořil váţený pan Dalajlama. Exilová vláda Tibetu je pod okupací uţ mnoho 

dlouhých roků, okupována strategií která se zakládá na zneuţití dobrých vizí a 

optimismu pana Dalajlamy, i víry jeho národa. Národ z Tibetu vlastní drahé historické 

hodnoty a je významnou součástí lidských dějin, je pro mne hrdostí nabídnout pro 

Tibetský Národ moţnosti v podobě nových kroků, velký začátek a zaloţení nové 

civilizace o rozloze přes více neţ sto planet ve vesmíru, jako jen jedno město. Je hezké 

mít moţnost rozšířit vaši kulturu a národy, podpořit váš rozvoj i nezávislost a svobodu. 

Svobodná budoucnost je nejvíce důleţitý základ kaţdého člověka a já si myslím, ţe 

takovou budoucnost si zaslouţíte Vy jakompan Dalailama, stejně tak jako vaše národy 

Tibetu a jeho příznivci z celého světa. Já v kaţdém případě budu potěšený za váš zájem 

o naši federalizaci která znamená moţnost zaloţení civilizace nového Tibetu o 

rozměrech přes několik planet ve vesmíru. 

 Kosovo je dnes známé jako republika. Kosovská republika je dnes také s hodnotou 

vlastních teritorií a s populací která uznává svrchovanost vlády Kosova. Tak Kosovská 

republika vlastní taky uznání v podobě mezinárodních legitimací a vláda Kosova 

současně usiluje o přijetí k organizaci OSN. Vláda Kosova je proto důkazem o 

hodnotách Nezávislých států jako je dnes také federální vláda Imperium of Diamond's. 

Já tím nabízím moţnost okamţité federalizace která bude znamenat nové moţnosti pro 

vaše hnutí a tím i zaloţení nových kroků pro budoucí rozvoj. V mých zájmech je 

nabídnout pro vás vytvoření ekonomického a civilizačního rozvoje do podoby 

významných a moderních světových center která budou uznávána společností celého 

světa. Podpořím vás taky prostřednictvím moderních technologií které jsou schopny 

dynamicky a neočekávaně rozvíjet vaši civilizaci na úspěšnější úroveň. Můj návrh je 

vytvořit naši federalizaci, diplomaticky rozšířit federální vztahy mezi zeměmi které 

zůstali po rozkladu Jugoslávské spojené republiky, tak následně v zájmu dalších zemí 

mezi členy Sdruţení Nezávislých Států, i s dalšími zeměmi v celém světě, náš cíl bude 

vytvořit jeden svět, sjednocení všech zemí v celém světě. Tak proto bude náš cíl 



vytvořen pro formát federální spolupráce který vytvoří funkci našich zemí jako 

rozuvojově, civilizačně, politicky a strategicky jako jeden zájem a směr, ve formátu 

jednoho multy dynamického subjektu. Naše spolupráce tak vytvoří pokroky které 

znamenají rozvoj civilizace na úroveň nejvíce vyspělích států v historii lidstva, však 

naše zájmy tak budou se schopností znovu dalších významných úspěchů které 

znamenají rozšíření našich teritorií přes další území ve vesmíru. Společně dokáţeme 

vybudovat mnoho forem nových technologií které budou slouţit pro kolonizaci nových 

plamet ve vesmíru, speciální technologie se schopností transportu aţ na vzdálené pozice 

přes doktiliony světelných roků od naší planety. Tak pro vaši vládu Kosova bude 

vytvořena nová civilizace v podobě startu, Hvězdné město o hodnotě Sto civilizačních 

planet kolem jedné hvězdy. Zájem naší spolupráce bude vytvořit naše nové světy a 

rozšířit naši politickou hodnotu. Je skutečné ţe prostřednictvím mnoho forem 

politických kroků, my dokáţeme být pro celý svět mnohem důleţitější neţ dnešní 

organizace Spojených Národů. Pokud vaše strana podpoří naší spolupráci, mohu pro vás 

zajistit mnohem důleţitější úspěchy neţ OSN, my tak společně dokáţeme sjednotit celý 

lidský svět a vytvořit novou historii člověka. Podpoří nás mnoho států, naše civilizace 

se stane jako jedna z nejvíce vyspělích zemí v celém světě. Ihned společně dokáţeme 

úspěšně vítězit a rozšiřovat naši spolupráci na významný level. Vytvoříme společně 

mnoho nových korporací a obchodních sítí, posilníme hodnoty našich národů, onchodní 

trhy v okruhu několik Galaxií. Federálně vytvoříme politické vztahy s mnoho vládami a 

formami národních hnutí, z celého světa, tak vytvoříme naši plnou nezávislost a jistotu 

úspěchu společného rozvoje. Pokud vaše strana podpoří sdílení těchto moţností 

federalizace, s ostatními státy v celém světě, potom tím dokáţeme vybudovat sítě 

rozšířených trhů a obchodů, sítě rozšířených zdrojů surovin, informací, techniky i 

spolupráce, taky budeme vyuţívat významné sítě bezpečnosti stejně tak jak společně 

dokáţeme vybudovat i naše společné sítě pro politické vztahy s ostaními vládami, 

organizacemi a spolky z celého světa. Pokud tak vy vlastníte zájem o spolupráci, já 

proto budu rád za vaši podporu a společný krok pro lepší budoucnost lidstva, doká6eme 

společně vytvořit významné pokroky pro celý svět 

 Národ Thai Wanské republiky je velice zajímavý a inspiruje mnoho jiných vlád zemí k 

inteligenci a schopnosti udrţet sílu za vlastní zemi, národ a politiku, v případě dnešních 

teritoriálních konfliktů, je to významná hrdost pro republiku Thai wan, tak stejně znovu 

i pro republiku Čínské lidové republiky. Dva reţimy které společně udrţují soulad a 

nedochází k vojenských konfliktům, ke genocidám a vytváření dalších hrozeb. Obchody 

z obou dvou stran fungují, tak funguje i rozvoj civilizace a v zájmu politiky existuje i 

svoboda pro obě dvě strany hnutí. Proto je v mých přesvědčení, ţe předát moji 

pozvánku pro federalizaci, přímo pro republiku Thai Wan, taková moţnost je opravdu 

významná a já mohu být opravdu hrdý, ţe je mojí moţností usilovát o sjednocení naší 

politiky do formy společné globální federace. Můj cíl je sjednotit celý svět, je důleţité 

spolupracovat s inteligentními lidmy kteří znají zásady politiky a lidských hodnot. 

Ideologie Thai Wan vlády je dnes nejvíce cenná hodnota pro budoucnost Evropy, 

politika jako opak symbolu inteligence a vyzrálé osoby s charakterem člověka. Vaše 

politická hodnota je tak znovu jako jedna z nejvíce důleţitých hrdostí celého lidstva. 

Děkuji a jsem za Vás hrdý. Naše spolupráce můţe být výhodná pro naše strany 

současně. Naše spolupráce zajistí pro vládu Thai Wanu vyuţívat kosmická teritoria a 

rozšířit civilizace do podoby několika stovek planet, s plnou nezávislostí na vládě ČPR. 

Je to dobrý a významný krok, já proto doufám ţe i Vy v dobrém vyuţijete takových 



moţností a tím vznikne společná síla která pro Vás znamená nový směr a významný 

začátek. 

 Dodatek pro Thai-wan. Země USA, EU, ČPR, moţná další země zneuţívají zbraně pro 

hromadné ničení, například pro spáchání terorismu proti jiným státům v celém světě, 

proti státům které budou chtít podpořit naši spolupráci a společné aktity v zájmu 

legálních práv. Proto budu chtít zahájit okamţité společné jednání které pro Vás dokáţe 

zajistit okamţitou teritoriální nezávislost a schopnost vyuţívat zbraně které jsou se 

chopností odstranit více neţ 90% vojenské infrastruktury Severní části planety Země. V 

kaţdém případě je nutností ţádat státy pro okamţité potvrzení o aktivitě terorismu, 

nepotvrzení je terorismus. Technologii mých plánů můţe konstruovat kdokoliv kdo 

podpoří kroky pro odstranění terorismu. Odstranění terorismu musí být uplatněno i jo 

formát opětovné reakce jako poslední právo odpovědi. OSN musí respektovat takové 

zájmy a aktivity a ihned zajistit plný status bezpečnosti, to znamená odstranění všech 

subjektů které teroristicky ohroţují naše bezpečí. Pokud OSN nebude postupovat podle 

povinností, to znamená ţe OSN není organizace se schopností vyjednávat pořádek a 

bezpečnost. OSN proto ztrácí nárok na aktivitu rozhodčího, my vlastníme plný legální 

nárok pro okamţité kroky bezpečnosti. V případě našich problémů v nedosaţení 

spolupráce podle zásad bezpečnosti, odpovědnost za zločin zastává OSN z důvodu 

legální povinnosti výkonu který byl předán neschopností politických aktivit OSN. 

Návrh pro konstrukci zbraně je umístěn v tomto dokumentu, následně taky mých 

webových stránkách. Konstrukce takové technologie je jednoduchá, se schopností 

vzniku do 2 hodin při ruční manufaktuře v automobilové dílně. Sílu zbraně je nutnost 

dobře vypočítat, zbraň dokáţe zničit celý kontinent nebo celou planetu, zbraň je se 

schopností zničit mnohem větší mnoţství neţ 10 Galaxií za 1 vteřinu. 

 Národ Západní Sahary, pod těţkou okupací a nenávistí ze strany falešného jména za 

Mohamedův původ tím jak je dokázáno prostřednictvím okupační politiky a nelidskou 

formou násilí proti národu Západní Sahary, národ který si většinovým hlasem nepřeje 

jakékoliv aktivity vlády Maroka na území Sahary. Pod okupací a v násilí, tak uţ od 

doby přes více neţ několik desítek roků, uţ přes půl století, tak jak by nikdy Bůh Aláh 

takový závěr nechtěl, a proto tak musí tvořit jen pouhý Ďábel, protoţe tolik zloby a 

bolesti nemůţe dávat nikdo jiný neţ on. Proto můj zájem je podpořit Západní Saharu a 

její Národ, zajistit proto svobodu a plnou nezávislost národu Západní Sahary. Můj cíl je 

podpořit zastavení všech forem násilí a útlaku, tak i vytvořit významnou moţnost v 

podobě pokroku který znamená zaloţení nových teritorií na území dalších planet ve 

vesmíru a proto zhotovení významných civilizací národa SADR, ze Saharské země. Já 

chci pro obyvatele Západní Sahary vytvořit zemi která bude plodná, úrodná, plná 

kvality pro ţivot a rozvoj společnosti, země ideální pro vznik nových a významných 

civilizací a měst. Proto je můj cíl rozšířit Váš národ po rozloze velké civilizace, mnoho 

nových planet ve vesmíru a do podoby Hvězdných měst v rozměru několik stovek 

planet. 

 Hnutí ETA je skupina se schopností se organizovat a pevně drţet společný svazek, 

organizovanost a logistiku organizovaného hnutí, tak i se zásadou pro podporu 

odstranění diktátorství a politických zločinců, tak jak hnutí ETA zahájili vlastní vznik 

uţ v začátku prvních aktivit. Dnes jako hnutí které usiluje o zaloţení států na území 

Baskicka ve Španělsku, snaha pro vlastní nezávislost a svobodu v zájmu vyuţití 

mezinárodních práv a svobod. Dříve jako radikální skupina která legálním nárokem 

mezinárodních práv bojovala proti diktátorství a okupaci od korumpované politiky. 

Dnes je hnutí ETA plně odzbrojenou skupinou, vlastní volbou a rozhodnutí, a 



organizace proto není nebezpečná, tím dochází k legalizaci hnutí ETA. ETA se tak 

stává vynikajícím subjektem hnutí které můţe získat plnou podporu pro naši 

federalizaci a spolupráci, tak i v zájmu nároků a pravidel federální vlády Imperium of 

Diamond's která pro Vaši fortmu státu dává práva a nárok pro moţnost vlastní 

samostatnosti geografických zásad a sociologie, však taky v zájmu spolupráce 

bezpečnosti. Federalizace v zájmu spolupráce s Hnutí ETA bude znamenat moţnost 

vytvořit nezávislá teritoria se schopností plné svrchovanosti a vytvoření nového státu, 

civilizace i aktivity Baskického státu. Formát nové civilizace proto znamená schopnost 

rozšířit vaši kulturu, rozšířit vaše hodnoty a zvyky Baskického státu, uchovávat vaše 

zásady a zároveň být s plnou hodnotou nezávislosti. V případech zájmu ze strany hnutí 

ETA, mohu Vás podpořit a naše spolupráce bude významný krok pro budoucnost 

vašich zájmů. Je taky hlavní skutečností, ţe takovou nabídku já vyhlašuji jen v zájmu, 

ţe vy jako hnutí ETA vyhlašujete vlastní záměr ukončit všechny formy ozbrojeného 

hnutí a moţnosti pro konfliktní střet s jinými stranami opozice, to znamená skutečné 

zastavení právních forem terorismu. V opačném případě, pokud hnutí ETA bude 

pokračovat v terorismu, potom já nemohu takovou nabídku uznávat a proto nabídka 

ztrácí legalizaci mojí stranou, práva pro federalizaci zůstávají legálním nárokem pro 

stranu ve formě politické aktivity která reprezentuje nezávislost Baskicka v podobě 

Parlamentního jednání. Však v zájmu teroristické aktivity ETA, hlavní problém dnesy, 

není moţnost komunikovat v zájmu politiky Evropské země, politika která dnes 

provozuje světový terorismus, však se základem na korupci aţ ve struktuře OSN. Proto 

není moţné, z důvodu situace, plně navázat na spolupráci ve jménu snahy pro 

odstranění světového terorismu z struktur Evropských zemí. Federální vláda Imperium 

of Diamond's vlastní v zájmu vytvořit globální bezpečnostní sítě a spolupráci, legálními 

taktykami a v zájmu spolupráce s legálními subjekty které postupují podle pravidel o 

bezpečnosti a respektování těchto práv. Proto, federace Imperium of Diamond's je proto 

s nutností postupovat podle takových povinností. Pokud dnešní hnutí ETA bude vlastnit 

zájem pro ozbrojené aktivity v podobě útoku, potom takové aktivity budou ze strany 

Federace Imperium of Diamond's povoleny jen v případě legitimace ozbrojené aktivity 

v zájmu souladu s mezinárodními pravidly, tak jak jsou záměrem všechny strategie 

vlády federace. Zároveň je taky skutečnost ţe jakýkoliv postup pro odstranění Evropské 

politiky je podle mezinárodních pravidel plně legálním právem kohokoliv z celého 

světa, tak podle 95% všech listin o mezinárodních právech, práva ktera jsou dnes 

neokolonialistickou aktivitou blokovány a poškozovány prostřednictvím sítě 

zkorumpovaných osob v politice Evropy a OSN. Proto je však skutečné, ţe v zájmu 

například předchozích incidentů, v případě moţnosti naší budoucí spolupráce bude 

kvůly politice spojenectví našich stran, aktivita federální vlády určena pro podporu 

ostatním členům ETA kteří jsou v zahraničí vězněni za ozbrojené útoky proti 

diktátorství a nebo proti formě okupační aktivity v historii Španělska. Prvním zájmem 

federální vlády Imperium of Diamond's tak bude vytvořit dohled na zdravotní a sociální 

podmínky všech vězňů, následně bude poţadavek v minimální formě za zmírnění trestu, 

a následně po úspěchu obhajoby bude legálními zásadami vyţadován kaţdý vězeň k 

jeho propuštění na svobodu. Legalizace útoků ETA je uskutečnitelná v jakékoliv 

podobě a podle mezinárodních práv není moţností protestovat z jakékoliv strany. 

Následně, členové skupiny ETA kteří jsou ve věznicích ve Španělsku mohou být brzy 

plně propuštěni v případě, ţe jejich útoky byly v zájmu spravedlnosti a nároků, tak v 

zájmu uplatnění legálních nároků a práv, tak mohou být propuštěni v zájmu amnestie 

trestu a nebo rozhodnutí o nevině za akt který byl bezpečnostní formou ze strany 



subjektu v izolaci a jiné moţnosti pro ochranu vlastních nároků pro aktivity podle 

mezinárodních pravidel které taky platí na území Španělska a vláda Španělska musí 

takové zásady respektovat, například Charta OSN která i dnes vlastní zásadou označuje 

Španělskou vládu jako skutečně Světový Teroristický subjekt bez jakýchkoliv nároků 

pro politickou a nebo sociální aktivitu, či například vyjadřuje i formy zákazu pro 

existenci jakékoliv osoby ve vztahu s Španělskou politikou, tak opravdu v zájmu Charty 

OSN která je uznávaná prostřednictvím 194 zemí z celého světa a proto politickou 

povinností všech politických osob na naší planetě. Proto bude prověřeno i zacházení s 

takovými vězni ETA a výslechy všech jiných moţností na jejich ohroţení, zdravotní 

poškození, i v případě jejich neviny. Propuštění těchto vězňů, nebo zkrácení období 

pobytu ve věznici bude uplatněno v zájmu mezinárodní formy a systému mezinárodních 

práv. Pokud je ve vašem zájmu navázat naši spolupráci, potom i Dnes, naše schůze 

můţe proběhnout ihned, Madrid Airport jako místo kde musím čekat na mezinárodní 

politickou pomoc z důvodu teroristických blokací mojí osoby, tak moţnost naší 

komunikace v případě potvrzení legálního představení dokumentu z Vaší strany o 

výpovědích za zastavení aktivity atentátů bez legitimního svolení politickými zásadami 

dnešních mezinárodních pravidel, a v takovém případě mohu ihned podpořit váš rozvoj 

a vznik center průmyslu a dalších aktivit na formě nezávislých území mimo Španělská 

teritoria, proto v prostoru nezávislosti, na území dalších planet ve vesmíru. Pokud vy 

jako hnutí ETA a strany pro Svobodu Baskicka, tak podpoříte naši moţnost 

federalizace, potom to pro nás znamená schopnost ţe do několika týdnů společně 

dokáţeme vybudovat technologie schopné kolonizovát teritoria v podobě několika 

planet. Tím bude získaná nezávislost a schopnost se společně organizovat, brzy taky se 

legálním uznáním jako stát a vláda s plnou mocí a mezinárodní politickou spoluprácí. 

Omlouvám se, ţe jsem vás nemohl kontaktovat uţ v dřívějších dobách, musím ţít v 

izolaci a pod dohledem, dnes jsem ve stejné situaci jako vaše hnutí ETA, ilegálně 

blokovaný ve společnosti. Moje situace je taky podobná pro další jiné hnutí ve 

Španělsku, stejně jako Katalunie, nebo jiných stran které ţádají o nezávislost plným 

právem i s nároky. V takovém případě, můţe být rozšířena naše federální spolupráce i v 

zájmu výkonné vlády Katalunie, tím vznik nových planetárních území i Katalánského 

národa stejně task jako území dalších jiných národních hnutí ve Španělsku kteří 

společně mohou vyuţít práv pro naši federalizaci která znamená charakter nezávislosti a 

vznik spolupráce pro naše privátní zájmy. Však je skutečnou jistotou ţe zastavení všech 

aktivit na způsob atentátů a jiných hnutí v podobě nesouladu s mezinárodními právy tak 

poţaduji s plnou povinností respektovat. Náš cíl bude pro vytvoření politické 

spolupráce a zajištění mezinárodní legalizace pro bezpečnostní aktivity, taky ve formě 

globální mezinárodní spolupráce. Ihned bude rozšířena síť obchodů a trhů podle vzorů 

legální spolupráce. Trhy musí být ihned uvedeny do formátu legálních hodnot. Ovšem 

je skutečné, ţe v případě provokací proti naší straně, budeme nuceni vyuţít přímích 

legálních zásad a v takovém případě není problém vytvořit očištění EU politiky od 

terorismu ihned, tak s plnou podporou ze strany všech mezinárodních práv a povinností 

kaţdé politické strany v podobě vlády, kdekoliv na naší planetě. Dodatk!em, například 

dnes je pro Evropu s běţností provozovat genocidy prostřednictvím vytváření 

zemětřesení a nebo šířením biologických virů půsibících smrt. Já věřím, ţe pokud 

dokáţeme vyhrát, potom bude propuštěný kaţdý člen z ETA který je kdekoliv ve světě 

jako vězeň. Je však dobré komunikovát zástupcem Baskicka nebo nového hnutí které se 

skládá z formy legálního sloţení. 



 Basque  autonomous community je skupina ve formě hnutí které uznává vlastní 

nezávislost na vládě Španělska. Můj cíl je navázat na moţnosti naší spolupráce a proto 

vytvořit kroky které znamenají federalizaci a vznik plné nezávislosti vaší země která tak 

bude rozšířena aţ na úroveň nových planetárních teritorií ve vesmíru. Naše spolupráce 

je vţdy nezávislá a neexistuje jakýkoliv člověk který by nám mohl jakkoliv bránit. 

Pokud Vaše strana vlastní zájem pro spolupráci, my proto můţeme vyuţít těchto 

moţností a rozšířit se formou federálního spojenectví. Proto je výhodné vytvořit naši 

spolupráci a vytvořit nové Baskicko o rozloze přes několik planet ve vesmíru. 

 Luhanská a Doněcká lidová republika, nové formy samozvaných států které vlastní 

teritoria a aktivitu v podobě státu jako skupina která je tak dnešní formou legalizována 

prostřednictvím mezinárodně a plně platných práv pro národní sebeurčení se, zaloţení 

nezávislého státu, však ale dnes je Luhanská a Doněcká republika aktivní i jako 

ozbrojená skupina bez zájmů pro vytvoření Parlamentní a nebo politické aktivity jako 

strana s prosazením oráv nezávislosti prostřednictvím diplomacie, ale na opačnou formu 

jako strana ozbrojeného hnutí. Proto tak, pokud vláda Ukrajinské republiky je ochotná 

spolupracovat podle zásad politického charakteru a bez formy teroristické opozice proti 

vám, potom chci vydát poţadavek o Vaši snahu ukončení ozbrojených střetů, 

představení legálních dokumentů o národní podpoře pro aktivity vašich vlád a proto 

vaši legalizaci vladních aktivit v zájmu souladu s mezinárodními politickými právy. 

Potom je pravdou, ţe můj zájem je nabídnout pro vás moţnost naší spoluoráce která 

znamená federalizaci. Společná moţnost federalizace tak znamená moţnost pro velký 

výsledek, rozšíření teritorií Luhanska a Doněcka do formy planetárních civilizací ve 

vesmíru, zaloţení plné aktivity státu a vznik skutečně významné země která bude jako 

nejsilnější země z celého světa. Zemé která v tomto případě dokáţe dosáhnout podoby 

vyspělé civilizace se základem na plné nezávislosti a svobodě, ve formě federální 

spolupráce. Byl by jsem potěšený zájmem Vašich stran, pro dosaţení naší spolupráce a 

v případě vaší schopnosti mne kontaktovat, tím budeme se schopností rozšířit naši 

spolupráci a rychle vytvořit speciální technologie které jsou dostatečné pro moţnost 

cestovat na území dalších planet ve vesmíru a tak i zakládat nové civilizace které budou 

s plnou nezávislostí politiky, a pod vedením vašeho státu Luhanské a Doněcké 

republiky. 

 Moldova republika, stát a země uznávající dřívější formy Sovětského svazu, stejně jako 

já dnes vytvářím federální sjednocení vlád a národů, tak však do formátu skupiny která 

bude hájit jen mír a spravedlnost národů, dobrý rozvoj a vyspělou budoucnost celého 

lidstva, sjednocení se mezi všemi státy a národy na naší planetě Země a vytvoření 

jednoho vyspělého státu. Společně vytvořená federace bude brzy ve podobě 

významnějších hodnot neţ dřívější formát Sovětského svazu, však zaloţený jen pro 

dobré zájmy a naši plnou rovnocennost mezi všemi federálními subjekty které se brzy 

stanou jako nejvíce vyspělá země v celém světě, tak vyspělostí nejvíce vyznamný kaţdý 

náš federální člen. Pokud strana Moldova republiky bude chtít podpořit naši jednotu, 

my tak můţeme dokázat vytvořit významný úspěch a v takovém zájmu jsme schopni 

zaloţit další spolupráci se státy SNS, Sdruţení Nezávislých Států, spolupráce která bude 

znovu znamenát v duchu nezávislosti a svobody vytvoření federální formy dalšího 

svazku který bude znovu v podobách dřívějšího Sovětského Svazu podle vzoru zdravích 

zásad a spolupráce. Kaţdý subjekt který se přidá do naší federace, kaţdý subjekt proto 

získá velkou podporu která následně znamená rozšíření teritorií na nové planety ve 

vesmíru a vznik významných civilizací které budou znamenat vytvoření velkého 

úspěchu naší budoucnosti i nezávislosti proti útlaku neokoloniálního formátu s 



nadřazeností, naše země budou v podobě skutečně nejvíce významných území celého 

lidského světa. Pokud taky jako Moldova země, vy vyuţijete mých nabídek pro 

federalizaci, já tím mohu ihned podpořit taky rozvoj vaší Moldavské civilizace, zajistím 

tak okamţitě rozvoj ekonomiky na úroveň nejvíce vyspělého státu a dokáţu vás 

podpořit v mnoho směrech průmyslového rozvoje, tak i ve směrech zemědělství, tak i 

architektury a rozvoje společnosti. Dokáţeme ihned dosáhnout na úroveň Francie, 

Německa, i Spojených Států Amerických, tak z pozice jen dnešních teritorií Moldavska. 

Náš cíl taky bude vybudovat Kosmické technologické centrum na území Moldavska, 

proto centrum které je se schopností rozšířit Moldávii na území dalších planet ve 

vesmíru, se zájmem vytvářet planetární města a významné civilizace. Tím je v mých 

zájmech vyuţít strategie území Moldávie jako bezpečný stát se statutem legálního 

svazku OSN a tak proto se bezpečnější schopností statutu jako výhodná země pro 

vybudování Evropsko-Asijského centra pro kosmické aktivity se sítí centra průmyslu, 

logistiky, dalších jiných sítí. Moldávie proto získá nový rozměr a významnější kvalitu. 

Taková aktivita můţe byt brzy vyuţita pro zajištění spolupráce i s dalšími zeměmi v 

okolí, s Ruskou federací, se státy pozůstalých po dnešní Evropě, tak i další země které 

mohou vyuţít naše kosmická centra pro navázání nového obchodu. Pokud vaše strana 

vlastní zájem o spolupráci, potom vám nabízím moţnost se sjednotit a tím vytvořit z 

Moldávie významnější zemi která bude vlastnit prestiţ jako země s velice důleţitým 

charakterem. Velice uvítám Vaši moţnost pro podou našich společných zájmů a 

moţnost federalizace, jistě chci vybudovat pro Váš národ a zemi, opravdu dobré 

moţnosti budoucnosti. 

 People's Mujahedin of Iran je skupina která v minulosti bojovala za svrţení Iránu, tak 

prostřednictvím teroristických aktivit a ozbrojených forem násilí. Hnutí je dnes však 

vyhlášeno jako bezpečné a s zastavením všech ozbrojených aktivit. V takovém případě 

je taková forma hnutí určena pro politickou spolupráci v zájmu zásad bezpečnosti a je 

moţnost vytvořit společný styk, rozšířit další kontakt. People's Mujahedin of Iran je 

skupina která dnes v Iránu provozuje aktivity legální politické normy a snaţí se dospět k 

spolupráci která znamená kooperaci podle všech přirozených zásad, taky jako formát 

politické strany v souladu s pravidly Iránské republiky. Proto si dovoluji poskytnout pro 

hnutí People's Mujahedin of Iran podporu v zájmu moţností pro naši federalizaci a v 

tomto případě dosaţení naší spolupráce a koordinace pro vytvoření nových nezávislích 

teritorií a civilizace, vznik společných center pro politické aktivity a dosaţení 

schopnosti vyhlásit legální status vlády pro území s větší rozlohou neţ naše planeta 

Země. Podmínka ale je jako záladním faktorem pro moţnost naší komunikace, plné 

prohlášení bezpečnosti a odmítnutí ozbrojených aktivit proti jinému státu. Tím mohu 

zahájit skutečnou spolupráci a proto podpořit mnoho forem společných moţností které 

vedou k vybudování pevné formy vašeho státu, tak s plným uznáním od celého světa. 

Nové a nezávislé civilizace, svoboda, hrdost a uznání všech práv kaţdého člověka. Naše 

spolupráce můţe být první zaloţena na snaze řídit společné aktivity a strategie při 

rozvoji naší globální sítě která tak jednoho dne bude schopna vybudovat mnoho nových 

a významných civilizací. 

 Free Aceh Movement je skupina která v Indonésii, v roce 2005 vyhlásila zájem pro 

ukončení všech ozbrojených hnutí a aktivit ve formě atentátu nebo teroristického 

působení. Free Aceh Movement proto působí v podobě svobodné skupiny a v zájmu 

mírových zásad, i se společnýmy dohodami o míru s vládou Indonesie. Free Aceh 

Movement je proto skupina která se zajímá o spolupráci pro rozvoj a dobré zájmy. 

Proto je mojí nabídkou, vytvořit naši federalizaci a takovým způsobem stvořit nové 



území které je pro národ Aceh určen jako skutečně svobodné území a bez jakékoliv jiné 

rozdílnosti. Naše moţnost je vytvořit rozšířenou spolupráci v mnoho směrech, a mezi 

mnoho dalšími skupinami v celé Asii. Tím z nás vznikne silná skupina která můţe jen 

zvítězit. Free Aceh Movement proto dokáţe získat významnější hodnoty, neţ pro které 

je vytvořený boj za nezávislost, a proto dokáţete povíšit na úroveň dalšího levelu a síly. 

Budu vţdy potěšený, pokud my můţeme zahájit naši spolupráci a rozvoj. Věřím, ţe 

vláda Indonesie Vás v kaţdém případě můţe podpořit, stejně tak jako další vlády a jiná 

hnutí v okolních lokalitách, naše aktivity nejsou problémem proti jakémukoliv jinému 

státu a zároveň je náš cíl vytvořit i výhodné formy spolupráce. Naši federalizaci můţe 

vyuţít kaţdý, náš cíl bude vytvořen pro moţnost vytvoření spolupráce s lokálními 

vládami, tak i v zájmu zahraničních zemí, naše nová teritoria budou o rozloze mnoho 

nových planet ve vesmíru. V kaţdém případě velice vítám naši mo6nost spolupráce. 

 Balawaristan je hnutí které poţaduje nezávislost národa v okupovaných teritoriích 

Kašmír, mezi Pákistánem, ČLR, a Indií. Národ ţije pod útlakem a v diskriminaci od tří 

stran, proto v nejhorších formách ţivotních i politických podmínek. Tři opoziční strany 

které nejsou se politickou schopností a odpovědností vytvořit srozumitelnou dohodu ani 

mezi sebou, a proto v hlavmním zájmu existuje skupinu Balawaristan, skupina která 

jako jediná skutečně zastává vlastní národ a reprezentuje zájmy které znamenají 

svobodu, mír a historicky první skutečná moţnost pro vytvoření skutečné aktivity 

civilizace a osvobození od sporného teritoriálního konfliktu tohoto systému politického 

otroctví které vytvořili tři zahraniční strany. Já proto chci dát pro hnutí Balawaristan 

moţnost pro vznik nového teritoria, teritoria na území nových planet ve vesmíru, území 

které bude určeno jako nezávislé na konfliktech a sporech mezi nároky ČLR, Pákistánu 

a Indie. My proto dokáţeme vytvořit naši federalizaci a rozšířit tak naše společné zájmy 

a politické vztahy. Naše vztahy tak vytvoří mnohem silnější formát naší aktivity a proto 

Balawaristan v tomto případě dokáţe dosáhnout úspěchu který znamená moţnost 

zahájit plný rozvoj vlastní civilizace. Nová civilizace která v tomto případě můţe 

dosáhnout významné a historické hodnoty, silné budoucnosti a vţdy plnou nezávislost 

státu a vlastní určení se. Proto taky prosím, pokud vy vlastníte zájem o naši spolupráci, 

je dobré podpořit šíření spoolečných moţností a vytvořit kroky které budou schopny 

dosáhnout globálního formátu spolupráce. Balawaristan můţe podpořit spolupráci a 

globální rozvoj spolupráce mezi ostatními aktivními hnutí která budou poţadovat naši 

federalizaci, nebo lokální obchodníci kteří budou poţadovat naši spolupráci. Zároveň je 

skutečné, ţe Balawaristan v takovém případě můţe vyuţít těchto sporů a proto vytvořit 

dohodu oznámením s ČLR, Indií a Pákistanem, z toho důvodu ţe národ a populace 

Balawaristánu vlastní plný nárok pro sebeurčení se, a tím musí být umoţněno aby 

Balawaristan mohl vyuţít území pro společné aktivity a rozvoj mobilní infrastruktury se 

zájmem vytvořit kosmickou civilizaci na nové planetě, civilizace která bude skutečně 

schopna pro zdraví a přirozený ţivot který umoţní přirozený rozvoj bez útlaku a 

poškození na hodnotě. Kaţdá z těchto vlád můţe podpořit rozvoj přímo na území 

Balawaristánu, nebo v případě neúspěchu, tak jen na území Indie, Číny a nebo 

Pákistánu. Vznik první civilizace můţe být uskutečněn do několika týdnů nebo měsíců, 

v případě při jednoduší situaci, bude to jen několik týdnů. Spolupráce znamená plnou 

nezávislost pro Balawaristan a zároveň jistotu v budoucí globální podporu od mnoho 

stran a hnutí, tím brzy mnoho dalších vlád zemí z celého světa. V případě naší 

spolupráce dojde k vytvoření globální hnutí které předstihne hodnoty otrokářství naší 

opozice a tím bude vytvořena plná svoboda a budoucnost historie. 



 Bodo Liberation Tigers Force je skupina která ţádá vlastní nezávislost a vytvoření státu. 

Skupina proto zastavila všechny aktivity ve jménu útoků a proto zahájila politické 

strategie v Indické zemi. Hnutí Bodo Liberation Tigers Force je skupina která můţe 

vyuţít naše moţnosti pro federalizaci a tím vznik společných center inteligence 

společně se zájmy pro rozšíření naší globální infrastruktury. Vláda Indie můţe podpořit 

naše společné aktivity a tak Naše společná politická infrastruktura můţe být v zájmu 

bezpečných směrů. Naše společné hnutí ve formě federalizace můţe vytvořit mnoho 

nových teritorií a sil. Je skutečné, ţe vláda Indie proto získá významné hodnoty a 

majetky, prostřednictvím naší spolupráce, a proto bude vláda Indie přikloněna k naší 

politické ideologii i straně, tïm to znamená ţe Bodo Liberation Tiger's force dokáţe 

zahájit spolupráci která můţe být skutečně okamţitá pro vznik nové a nezávislé 

civilizacd. To znamená, ţe pokud hnutí Bodo Liberation Tigers Force a další hnutí za 

nezávislost v Indii bude ţádat vyuţití mojí nabídky pro naši federalizaci, my vytvoříme 

významný federální stát který bude fungující jako společná jednota federálních skupin, 

a tím bude i vláda Indie inspirovaná pro sjednocení se s námi ve Federální vládě 

Imperium of Diamond's. Proto bude hnutí Bodo Liberation Tigers Force a další Hnutí 

za Nezávislost v Indii, se schopností rozšířit se na nová nezávislá teritoria která proto po 

další moţné federalizaci Indie budou se schopností naší politiky, vyuţívat i prostory 

teritorií Indické vlády. Pro hnutí Bodo Liberation Tigers Force je to v takovém případě 

jako nejlepší moţnost a strategie pro vlastní rozvoj. Je tak znovu skutečné, ţe naše první 

teritoria budou na dalších planetách, a národ který je reprezentovaný ze strany Bodo 

Liberation Tigers Force, národ tak bude schopný rozšířit vlastní kultury i tradice, formát 

vaší civilizace a aktivity, podle zájmu národa tak bude proto vytvořený ze zásad jen 

svobodných a bez ovlivnění jinou opoziční nebo nadřazenou stranou. Naše spolupráce 

znamrná okamţitou schopnost pro náš úspěch a schopnost pro dosaţení vítězství, 

svobodu a zaloţení skutečně aktivních civilizací. 

 Gorkha National Liberation Front je hnutí které usiluje o svobodu a nezávislost národa. 

Hnutí ţádá politický postup prostřednictvím vyuţití skutečné formy v podobě 

spoluoráce podle politických zásad a společných schůzý s lokální vládou země. Snaha 

pro vyhlášení svobody probíhá politicky, bez násilí a útoků. Proto je výborné vytvořit 

naši komunikaci která znamená, rozšíření naší spolupráce do formátu federace. Naše 

federalizace můţe pro váš národ vybudovat mnoho důleţitých hodnot které můţete 

vyuţít. V hlavním případě bude naší hlavní hodnotou plná nezávislost. Společně 

dokáţeme vytvořit významný krok který pro národ a aliance Gorkha National 

Liberation Front můţe zajistit předstihnutí největšího obzoru vašich zájmů a aktivit. V 

kaţdém případě získáme zdravotnictví, bezpečnost a vlastní sílu obrany, získáme naše 

společné hodnoty nezávislosti pro aktivity našich zájmů a během krátkého času 

můţeme vytvořit mnoho nových teritorií v dalších galaxiích, silnou civilizaci a vyspělý 

národ. Chtěl by jsem vás proto poţádat o moţnost společné federalizace a tím i 

vytvoření kroků které znamenají navázání na dobré zájmy komunikace s lokální vládou, 

tím rozšíření našich moţností pro rozvoj globální infrastruktury obchodu a průmyslu, 

vybudování dočasné rezervace která bude slouţit pro naše záměry. Děkuji v kaţdém 

případě za moţnost naší spolupráce a proto taky přeji Hodně Štěstí. 

 Inner Mongolian People's Party je strana která uţ přes 50 roků ţádá nezávislost. Hnutí 

je aktivní a v politickém charakteru, národ podporuje hnutí, proto je v mých zájmech 

znovu podpořit stranu Inner Mongolian People's Party, a tím způsobem vytvořit pro 

tuhle stranu nové moţnosti. Pokud strana Inner Mongolian People's Party nedokáţe být 

schopna získat plnou nezávislost v teritoriích Severní části ČLR, potom jsem ochotný 



pro hnutí Inner Mongolian People's Party poskytnout moţnosti spolupráce která 

znamená zaloţení nového formátu federálních teritorií ve vesmíru a v takovém zájmu 

společně zvítězit, předát pro národ svobodu a moţnost rozvíjet novou a velice silnou 

civilizaci. Společně budeme opravdu vyspělí a schopni dokázat významné kroky pro 

naši budoucnost. Inner Mongolian People's Party proto můţe ţádat, ve jménu hrdosti za 

politickou moralitu vlády ČLR, moţnost společného usmíření vztahů a proto poskytnutí 

podpory pro vyuţití teritorií Severní Části ČLR, pro dočasnou aktivitu v zájmech 

rozšíření základní průmyslové sítě která bude startovní pozicí pro kolonizaci nových 

teritorií na jiných planetách. Ţádost bude jen v podobě zájmu pro vyuţití dočasné 

rezervační zóny která bude v privátním charakteru našeho hnutí. Systém naší společné 

dohody však můţe být zaloţen i na zájmu společné moţnosti vyuţívat obchodní aktivity 

prostřednictvím nabídek od Čínských korporací. Pokud Vaše strana podpoří naši 

spolupráci, my proto ihned dokáţeme vytvořit významný krok který bude výsledkem 

zaloţení nových nezávislých a svobodných civilizací o rozloze mnoho nových planet ve 

vesmíru. 

 Karen National Liberation Army, Karen National Union, Democratic Karen Buddhist 

Army jsou hnutí která jsou aktivní pro zajištění nezávislosti národa Karen, tím hnutí 

které uţ od roku před 1950 provádí aktivity pro ochranu zájmů a svobod národa Karen. 

Současná forma hnutí za svobodné zájmy se angaţuje převáţně politickou aktivitou a se 

schopností si zajistit dostatečné hodnoty společných dohod společně s hlavní vládou 

Myanmar a tím dochází i k zásadám a schopnosti politického styku. Můj cíl je zahájit 

spolupráci s hnutí které zastupují národ Karen, a proto chci rozšířit formát spolupráce 

do podoby globální sítě která zajistí plnou schopnost pro naše vítězství. Moje nabídka je 

v podobě teritorií a svobodného lidu, o rozloze několik planet ve vesmíru, nové 

civilizace Karen. Proto je to výhodné, zahájit naši spolupráci a tím pro nás společně 

získat co nejvíce rozšířený okruh spolupráce s dalšími skupinami a hnutí, v zemi 

Myanmar, tak znovu v celém světě. Můj cíl je vybudovát svobodnou zemi a výborné 

kvality ţivota pro národ. Spolupráce mezi námi proto znamená moţnost zajistit 

rozšíření našich sítí a vznik nejvíce významných teritorií v historii lidstva, významnější 

hodnoty neţ dnešní teritoriální zájmy hnutí Karen. Hnutí Karen je uţ vyspělou skupinou 

která vlastní dobré aktivity v zájmu pro rozvoj vojenských sil. Karen hnutí proto můţe 

přivítat moje formy technologií pro bezpečnost a další formy globální aktivity vojenské 

spolupráce která pro nás dokáţe stvořit významnější politickou sílu v souladu se 

spoluprácí s mezinárodní politikou a tím hnutí Karen můţe vyuţít i moţnosti pro 

transformaci spolupráce do síly mezinárodního charakteru politické spolupráce s mnoho 

budoucími vládami zemí v celém lidském světě. Je taky dobrá moţnost, pokud hnutí 

Karen bude podporovat naši federalizaci, potom dokáţeme například vyuţít i 

základních jednotek pro únos mojí osoby z Evropy, tím společně dokáţeme rozšířit naši 

spolupráci v četnější a plnohodnotné aktivitě a vytvořit proto okamţitě společnou 

logistiku která znamená dobrý a významný výsledek v zájmech hnutí jména Karen, 

výhody které během několik týdnů mohou předstihnout hlavní výsledky politických 

aktivit v období za několik desítek roků. Současně budeme taky vyjednávat o navrácení 

zpět ztracených teritorií Karen, části teritorií v zóně u hranice s Thajskem. Brzy 

vybudujeme společný systém politiky který v případě naší federalizace bude skutečně 

významný a rozsáhlý. Dnes, v zájmu mojí nabídky pro hnutí Karen, je nejlepší strategie 

zahájit spolupráci s ostatními hnutí v Myanmar, a tím vytvořit naši co nejvíce 

významnou sílu která proto znamená vytvoření okamţitého vítězství. Vláda Myanmar 

nás můţe podpořit a my jsme ihned schopni vytvořit infrastruktůru základní sítě 



průmyslu a proto vytvořit kolonizaci dalších planet ve vesmíru. Je dobré vytvořit další 

spolupráci s ostatními hnutí v Myanmar a současně v celém světě. Náš cíl je zakládat na 

společné konference které budou hlavním zdrojem moţností pro náš následující rozvoj 

a vytvoření skutečné nezávislosti, i logistikyglobální politické a obchodní spolupráce. 

 Moro National Liberation Front je hnutí se aktivitou která je někdy ohroţující proti 

svému okolí, a tím hnutí vytváří proto snahu pro vznik terorismu proti jiným subjektům. 

Moro National Liberation Front uznává náboţenství Islámské víry, a tak ve spolupráci s 

OIC movement, proto je však důkazem ţe Moro National Liberation Front není hnutí 

které chce vytvořit aktivitu ohroţující ostatní subjekty, pokud je takovou moţností 

skutečně postupovat. Tím dochází znovu k potvrzení o zájmech vašeho hnutí které tak 

proto získává oblibu i ze strany federální vlády Imperium of Diamond's, proto vznikají 

zájmy které znamenají moţnost pro naši federalizaci a rozvoj společných nových 

teritorií na dalších planetách ve vesmíru. Můj zájem je podpořit plnou nezávislost pro 

zájmy Moro National Liberation Front a tím zajistit vznik nezávislé civilizace. 

Civilizace která bude schopná být samostatná a o rozloze přes několik planet. Brzy 

budou vybudovány Mešity a centra pro náboţenské tradice i fylozofii. Společně se 

dohodneme pro mnoho moţností které znamenají rozvoj našich zájmů a aktivit pro 

vytvoření mnoho významných kroků které podpoří rozvoj vašeho hnutí a tím vznikne 

právo pro Vás, být plně nezávislá skupina ve formátu vlády s plně hodnotnou civilizací. 

Jako důleţitá aktivita je však aby hnutí Moro National Liberation Front získalo 

potvrzení od vlády Filipín, stvrzení za bezpečný status a snahu o politické aktivity ve 

jménu hnutí Moro National Liberation Front. Pokud nebude potvrzen plný záměr vaší 

bezpečnosti a zájem v podobě politické spolupráce, potom není moţné zahájit naši 

spolupráci. 

 New Mon State Party je hnutí které jako první zaloţilo vládu Mynmar, dnes však hnutí 

funguje jako skupina pod jiným jménem, dnes podle New Mon State Party. Tím je dnes 

aktivní dnešní vláda Burmy. Hnutí zůstalo aktivní v zájmu vlastních zájmů, tím je hnutí 

znovu fungující jako skupina národního hnutí. Hnutí je tím moţné podpořit a rozšířit 

proto spolupráci a taky spolupráci dalších jiných hnutí v teritoriích Burmy, proto se 

schopností společného úspěchu v podobě spolupráce s významnějšími jistotami. 

Spolupráce se současnou vládou Myanmaru je taky skutečně důleţitá a je výhodné 

takovou moţnost vyuţít v dobrý prospěch. Pro takové aktivity můţe vzniknout 

federalizace našich stran a vytvoření jednotné vlády na dalších území ve vesmíru. Pro 

naše společné styky však ţádám ověření vašich zájmů a hodnoty aktivit které jsou 

hlavními a současnými cíli pro vaše hnutí.  Ověření formou výpovědi a potvrzením o 

bezpečných zájmech. Budu v kaţdém případě děkovat za Vaši spolupráci a dosaţení 

společného úspěchu. 

 Barisan Revolusi Nasional, skupina která ţádá o formát globální spolupráce mezi 

ostatními skupinami v celém světě a tím získání práv pro svrchovanost, bez zájmu pro 

vytvoření násilného hnutí, však podle mediálních informací dochází k šíření násilného 

přesvědčení které znamená hrozby proti muslimům kteří nemají zájem o násilí, nebo 

proti budhistům. Skupina však podporuje společné styky v podobě politické spolupráce 

a se zájmem pro rozvoj společných styků v zájmu rozvoje do podoby skutečného 

politického charakteru. Pokud je taková skutečnost pravdivá, potom není moţnost 

vytvořit naši spolupráci a rozšířit naše společné styky na úroveň federalizace která 

znamená i moţnost zaloţení mnoho nových vesmírných teritorií. Spolupráci můţeme 

vytvořit jen v případě vašich zájmů pro vyhlášení bezpečí a odmítnutí rasistických nebo 

radikalních aktivit i směrů a názorů. V takovém případě, vaše hnutí získává nárok pro 



naši federalizaci která pro vás znamená moţnost rozšířit se o další nezávislá teritoria a 

tak stvořit nezávislou Islámskou civilizaci která bude pod vedením vaší vlády. Hnutí 

Barisan Revolusi Nasional se zakládá pro snahu rozšířit globální formát spolupráce, 

proto můţe být naše spolupráce stejným směrem a v mnoho zájmech úspěšná. Můj 

záměr je stejný, naše výsledné hnutí vytvoří globální jednotu mnoho skupin a vznikne 

velké organizované hnutí o rozloze celé planety Země. Hnutí které je proto politicky 

významné a se stejnými hodnotami jako mnoho důleţitých vlád zemí v celém světě, 

ihned budeme schopni se srovnávat se subjekty které jsou členové Organizace 

Spojených Národů. Však hlavní podmínkou pro naši spolupráci bude nutnost udrţet 

bezpečnost a zastavit jakýkoliv zájem pro radikální hnutí protí jiné skupině. Je nutnost 

spolupracovat diplomacií a podle zásad světové politiky, mezinárodní diplomacie. Je 

však dobrý směr zahájit globální aktivity a proto jsem taky potěšený za moţnost pro 

společné budoucí dohody které znamenají vytvoření úspěchu a zaloţení státu který tak 

je se schopností vlastní nezávislosti a spolupráce. 

 Patani Raya a Patani United Liberation Organisation je národní skupina v Thajsku, 

skupina která se zakládá na odlišnosti náboţenských zvyků, tradic a kultur od národa 

Thajské země, tím se snahou o vyhlášení nezávislosti v plném souladu podfle 

mezinárodních pravidel pro sebeurčení. Patani Raya je skupinay která ţádá vyhlášení 

nezávislosti a uznání vlastních zásad, já proto nabízím podporu naší spolupráce v 

podobě federalizace která znamená vytvoření nových moţností v podobě rozšíření 

kultur a civilizace i s národními zvyky a Islámskou vírou, na nová území v podobě 

nových planet ve vesmíru. Nové planety proto budou schopny zakládat významné 

civilizace pro váš národ a víru. Byl by jsem potěšen za vaše uznání těchto moţností pro 

naši federalizaci, vytvoření výnamných hodnot pro budoucnost Patani Raya národa a 

hrdostí za Islámskou víru. Pokud však bude váš zájem určený pro naši federalizaci, my 

proto musíme zajistit plně legální statut a bez jakýchkoliv zájmů pro poškození zásad 

bezpečnosti a systémů nároků jiných vlád a subjektů. Vţdy je potřebné jednát společně 

jen diplomatickou aktivitou a bez rozporu s mezinárodními zásadami politiky. 

 Republik Maluku Selatan je exilová vláda v Nizozemsku. Vláda je však s nárokem 

teritorií na části území Indonesie, kde v roce 1950, krátce po Druhé světové válce byla 

vyhlášena legálním nárokem vláda státu Maluka Selatan republiky. Tím vzniká situace 

kdy Republika Maluku Selatan se dostala do střetu s dnešní vládou Indonesie která 

zahájila vlastní rozvoj teritoriální moci prostřednictvím fašistické kolonizační okupace a 

vykonáváním trestů smrti proti všem ostatním legálním skupinám které mají zájem o 

obhajobu práv pro vlastní svrchovanost z vyhlášení první státní aktivity která tím byla s 

plným nárokem a podle oprávnění. Můj zájem je vţdy uznávat práva a spravedlné 

záměry, chci v tomto případě podpořit spravedlnost taky na Vaší straně a tím podpořit i 

navrácení vašich teritorií, do legálně drţených nároků. Můj cíl je vybudovat naši 

spolupráci která znamená federalizaci. My společně stvoříme společné formy 

politických aktivit a globální politickou strukturu se schopností ekonomických, 

politických a bezpečnostních relací jako globální federace se okamţitou schopností 

dosáhnout podoby subjektu se souměrnou hodnotou jako nejvíce důleţité vlády zemí v 

celém světě. Můj cíl je vytvořit plnou nezávislost pro vaši vládu a taky národ. 

Federalizace proto znamená vytvoření nových teritorií na nových planetách, teritoria 

která jsou v podobě nových planet ve vesmíru a se schopností plného vyuţití celé 

planetární rozlohy. Nová teritoria získáme s pomocí mých technologií které jsou 

skutečně schopny dosáhnout cestovních schopností na území jiných planet ve vesmíru, 

aţ v pozici dalších galaxií a super skupin galaxií. Proto budu potěšený pokud Vaše 



hnutí podpoří takovou moţnost a tím bude náš záměr určený pro společnou aktivitu ze 

které my dokáţeme vytvořit civilizaci v podobě nové planety Země. V kaţdém případě 

budu děkovat za naši spolupráci a tím ţádám i o vaßi podporu a podání ţádosti pro 

Vládu Velké Británie, o moţnost vzniku dočasné rezervační zóny na území UK, prfoto 

moţnost legálního rozvoje teritorií nasich zemí a spolupráce i budoucího politického 

charakteru. 

 East Turkestan independence movement a Turkistan Government in Exile je historická 

komunita která právem a nárokem zastává vlastní nezávislost, však v podobě 

radikálních aktivit společně ve spolupráci se skupinami teroristického hnutí. 

Teroristické a radikální zásady brání v moţnosti získat nezávislost. Federální vláda 

Imperium of Diamond's bude při svojí funkci ţádat spolupráci pro transormaci East 

Turkestan independence movement na bezpečnou skupinu v souladu se zásadami 

bezpečnostních pravidel a spravedlnosti, i podle platnosti mezinárodních politických 

zásad a principů. V takovém případě, po vytvořeném úspěchu bude vytvořený 

poţadavek který znemená moţnost pro naši společnou federalizaci. V případě úspěchu 

za naši federalizaci, my v takovém případě dokáţeme rozšířit vaše území na další 

planety ve vesmíru, v dalších galaxiích. V tomto případě bude naše spolupráce zaloţena 

pro rozšíření nové civilizace vaší země a národa. Můj zájem je znovu rozšířit kulturu, 

civilizaci, tradice a zvyky, vytvořit však dobrou kvalitu ţivota pro kaţdého z vás, 

zajistit vznik plně schopné aktivní civilizace pod svrchovaností vaší vlády země, tak v 

naší federaci která jednoho dne dokáţe sjednotit celý náš lidský svět. 

 Hong Kong independence movement zastává nezávislost za vlastní stát. Členů v zájmu 

hnutí pro nezávislost je mnohem víc neţ 3/4 počtu populace v Honk Kongu. Hong 

Kong je podle dnešních mezinárodních pravidel nárokem uznatelný jako nezávislí stát, 

však je skutečností ţe podle Charty OSN je skupina UNSC nárokovatelná pro udrţení 

svrchovanosti ČLR a UK v teritoriích Hong Kong, pokud je to tak skutečně v 

strategickém nároku politických záleţitostí UNSC. Hong Kong independence 

movement proto můţe vyuţít druhou moţnost legálního charakteru, schopnost vyuţití 

mých nabídek pro naši federalizaci a tak vznik nové vlády která znamená schopnost 

vytvořit nová a nezávislá teritoria která budou na rozloze dalších planet v naší federaci, 

tak pod vedením vlády která zastupuje národ v Hong Kongu. Taková aktivita v podobě 

naší federalizace a zásad pro spolupráci je legální a bez jakéhokoliv rozporu s 

mezinárodními pravidly, neexistuje jakýkoliv subjekt který by mohl blokovat naše 

zájmy a práva, ani ČLR, UK nebo UNSC nemůţe blokovat nároky pro naše hnutí, je 

skutečnost ţe pokud by jakýkoliv z těchto subjektů zastavil naše nároky spolupráce, my 

potom dokáţeme vyuţít těchto pravidel a tak svrhnout ČLR i UK z pozice člena UN, 

nebo tak vznikne světová politická spoura za poškození hodnot organizace UN. Naše 

spolupráce můţe vytvořit významnou formu aktivity která brzy rozšíří naši sílu a 

civilizace Hong Kong tím dokáţe být rozšířena do podoby nových a samostatných 

planet. Samozřejmné ţe jsem rád za moţnost naší spolupráce a já věřím, ţe náš budoucí 

záměr společných aktivit bude skutečně se schopností významného charakteru a sílou. 

Hnutí Hong Kong proto dokáţe vytvořit významný krok který bude znamenat sílu 

nových civilizovaných planet a moţnost se rozšiřovat aţ do vzdáleného vesmíru, za 

hranice pozorovatelného obzoru, mezi Galaxie a Super Skupiny Galaxií.  

 Free Papua Movement zastává národní nezávislost a snahu pro svobodu, zároveň 

zastavení okupační formy a násilností ze strany vlastní opozice proti Free Papua 

Movement svobodě. Můj zájem je podpořit rozvoj pro Free Papua Movement a tím 

vytvořit naši federalizaci, kroky které znamenají schopnost ihned vytvořit významnější 



hnutí neţ formát dnes standartního poměru světové politiky. Můj zájem je podpořit naši 

společnou federalizaci a vytvoření našich kroků pro jednotu i bezpečnost, rozšíření 

společných aktivit a zahájení společného kroku pro naši budoucí formu společné 

politiky která pro Free Papua Movement dokáţe zajistit významnější schopnost 

bezpečnosti, sílu pro obranu, schopnost se rozšiřovát v zájmu legálních zásad a tak i s 

moţností pro okamţitý start rozšíření civilizace na území nových planet ve vesmíru a 

proto schopnost šíření nové svobodné civilizace která bude vţdy pod ochranou 

vlastních armádních sil i prostřednictvím bezpečnosti společné federace svobodných 

států. Náš cíl bude optimisdticvký, společně budedme usilovat o moţnost sjednotit celý 

lidský svět a vytvořit protzo jeden dynamický národ který bude nejvíce významným 

krokem lidské historie. Pokud vy vlastníte zájem o naši spolupráci, je proto výborné 

začít společný rozvoj a obhajobu našich zájmů. Společné nároky tak mohou být 

schopny významných úspěchů a velice rychlého začátku pro rozvoj civilizace. 

 Murrawarri Republic je skupina v podobě nově vyhlášené vlády na území kontinentu 

Austrálie.  Nová vláda vyhlásila vlastní aktivitu a v zájmu dohod o svrchovanosti 

koruny Alţběty II., tak v souladu s dohodami mezinárodního charakteru tím vláda 

Murrawarri Republic ţádá o vytvoření vlastní svrchovanosti s plným uznáním. Proces 

probíhá bez konfliktu a bez zájmu o vznik teroristické nebo jiné formy aktivity. 

Murrawarri Republic je stálím zájemcem o členství v OSN. Proto chci předát nabídku 

pro vládu Murrawarri Republic, chci představit základní návrh pro moţnost sjednotit se 

a vytvořit naši federaci. Federace která je schopna zajistit vaši okamţitou nezávislost. 

Však je potřebné rozšířit naši spolupráci do podoby globální organizované sítě mezi 

další jiné organizované hnutí a komunity v podobě legálního charakteru. Tím společně 

vytvoříme nezávislou skupinu která bude dostatečně soběstačná pro vznik nových 

teritorií na území nových planet ve vesmíru, v mnoho z dalších galaxiích. Nové teritoria 

která mohou být vyuţívané v plné planetární povaze a plného rozsahu, mnoho 

významných měst a se silnou produkcí. Proto chci poţádat vaši stranu o moţnost k 

dosaţení společných aktivit které budou zaloţeny pro podporu mezinárodního hnutí a 

vytvoření spolupráce společně s ostatními skupinami pro nezávislost v celém světě. 

Systém globální spolupráce hnutí pro federalizaci je pro nás hodnota která z nás vytvoří 

rovnocenně hodnotný subjekt v porovnání s ostatními vládami zemí, mezi nejvíce 

vyspělími v celém světě. Pokud Murrawarri Republic vlastní zájem podpořit naše 

globální hnutí a federalizaci, vláda Murrawarri Republic tím můţe podat i ţádost před 

vládu Australie, pro moţnost udělení plných práv pro vyuţití Murrawarri Republic jako 

nezávislou půdu pod správou vlády Murrawarri Republic, nebo v opačném případě 

můţe být vytvořena dohoda která znamená vznik dočasného území v podobě rezervační 

zóny pro svobodné aktivity na určenou časovou dobu která bude určena pro vznik 

průmyslové infrastruktury se schopností ihned vytvořit speciální kosmické lodě pro 

okamţitou kolonizaci nových planet v dalších galaxiích. Vláda Murrawarri Republic tak 

v tomto případě získává nárok pro vytvoření vlastních území ve federaci, území které se 

bude následně rozrůstat do podoby Hvězdného města s počtem přes sto planet, jako 

jedna velká a významná civilizace. 

 Kanak and Socialist National Liberation Front je hnutí pro nezávislost, s původem z 

Polynesie. Hnutí ţádá o svobodu prostřednictvím diplomatické cesty a v zásadách 

politických aktivit, podle zájmu bezpečnosti a zásad politických pravidel. Proto jsem 

ochotný přijmout vaši stranu a zajistit tím naši federalizaci, pokud vy vlastníte zájem. Je 

proto skutečně moţné zahájit rozvoj nové civilizace která bude v podobě Hvězdného 

města, na úrovní mnoho planet ve vesmíru. Vytvoříme tím naši spolupráci a my jsme 



společně schopni dosáhnout významných a důleţitých výsledků. Však je pravdou, ţe 

nemohu podpořit vaši nezávislost na ostrově Polynesie, ale mohu zajistit vytvoření 

nového území s nezávislostí, proto mnoho nových civilizací v podobě více neţ 

planetární rozlohy. Jistě budu velice rád a šťastný za naši vzájemnou podporu. Tím 

určitě děkuji i za Vaši snahu pro rozvoj naší sítě která je určena pro rozvoj globálních 

aktivit a se cílem posilnit společná politická hnutí která proto mohou být výsledkem 

spolupráce mezi mnoho dalšími důleţitými skupinami hnutí pro svobodu z celého světa. 

Je taky moţností, podpořit naši sílu, v případě zájmu naší spolupráce, tak vzniká i 

schopnost se dohodnout s vládou Polynésie o moţnostech rozšířit spolupráci a zajistit 

tak i rozvoj některých základních vodních center, však je velkým problémem, ţe vláda 

Francie je dnes jako světový teroristický subjekt který v tomto případě můţe být 

teroristicka hrozba proti naší spolupráci. Proto je dobré podpořit společnou aktivitu a 

tím vytvořit globální schopnost prevence která znamená, v případě pokusů 

Francouzských genocid, ihned dokáţeme zničit všechny pozice Francouské vlády a 

armád, tak v zájmu spolupráce s celým světem, se všemi vládami zemí. 

 Hawaiian Kingdom Government je hnutí pro svobodu národa Hawaiiského ostrova 

který je od Devatenáctého století pod okupací ze strany vlády Spojených Států 

Amerických. Dnes je hnutí respektováno ze strany vlády Spojených Států Amerických, 

a hnutí vlastní svobodu a uplatněný nárok pro aktivitu v souladu práv a nároků. 

Hawaiian vláda se snaţí pořádat mezinárodní konference a snahu pro globální 

komunikaci která je určena pro vytvoření legální spolupráce s ostatními vládami zemí v 

celém světě, získání legitimací pro vlastní politický statut. Můj zájem je proto vytvořit 

naši federalizační spolupráci která vytvoří z vaší politiky systém vlády která bude brzy 

nezávislá prostřednictvím vlastních teritorií a civilizaci která bude vytvořena na území 

nových planet ve vesmíru. Společně jsme schopni vytvořit nezávislé teritoria na dalších 

planetách ve vesmíru a tak vytvořit novou civilizaci Hawaiian, o rozloze celého 

planetárního poměru, teritoria která proto mohou být jako království obnovené koruny, 

tak stále ve federaci Imperium of Diamond's, tím se schopností pro naší spolupráce pro 

diplomatické sjednocení dalších států a proto stvoření kroků které budou znamenat 

jednotu celého lidského světa. Skupina pro renovaci království a nezávislosti tím zaloţí 

vlastní kultůru civilizace a politický systém. Spolupráce dokáţe vytvbořit i šíření kultur 

a další formy naší spolupráce. Pokud Vaše hnutí vlastní zájem pro naši federalizaci, tím 

je dobré podpořit naše společné aktivity v podobě globálních styků které proto mohou 

ihned rozšířit naše společné sítě do podoby která bude v mnoho směrech důleţitá a 

silná, se schopností odolávat i korupčním sítím v organizaci OSN, a my budeme 

vyuţívat hlavně společnou globální podporu ze stran nároů, ze strany vlád zemí, ze 

strany obchodů a taky silně podporu ze strany médií. My jsme první hnutí které směruje 

ke skutečně njvíce důleţitým zájmům budoucího lidstva, náš systém společné funkce je 

ve všech směrech světově důleţitější neţ OSN. Proto je taky skutečnost, ţe my 

dokáţeme být v mnoho aktivitách silnější neţ politika USA, to je pro nás hlavní cíl. 

USA vláda nás bude v prvních chvílích blokovat, my jsme aktivní skupina ktera bude s 

veřejnou běţností manipulovat s technologiemi které USA tajně ukrývá uţ několik 

deseti roků, my tak taky dokáţeme předstihnout i ty nejvíce hodnotné civilizace 

lidského světa, proto vzniká opoziční aktivita proti nám, monopoly,pokusy o podvody o 

porávech a nárocích nebo vlastnictví, někdy i tajné genocidy. Je skutečností, ţe my 

společně dokáţeme vytvořit úspěch v podobě vzniku nového a nejvíce důleţitého 

politického subjektu v celém světě, my proto dokáţeme pojistit společnou hodnotu a 

komunikaci, my proto dokáţeme vyuţít společných budoucích kroků a zajistíme si naše 



plné bezpečí. Společná strategie je stále postavena na základech globální spolupráce a 

strategie společnosti, tak i bezpečnosti. Další strategií tak můţe být i systém vnitřní 

politiky USA který tak dokáţe zajistit i očištění vlády USA od aktivit terorismu a 

pokusů o šíření tajných zločinů a zuločinů proti lidskosti. Pokud Vaše hnutí vlastní 

zájem o naši spolupráci, my tak proto dokáţeme společně vytvořit mnoho kroků 

společné aktivity a schopně tak dosáhneme významných kroků které mohou stvořit 

několik planet Nového Hawaii. Je to dobry krok pro Hawaiiský národ, tak i významný 

krok pro Hrdost Hawaiiské koruny. 

 Movement New Africa je skupina usilující o transformaci Jiţní části USA do podoby 

nových teritorií národa Afrických států. Hnutí z většiny forem aktivity probíhá klidně a 

bez hrozby na bezpečnosti. Proto chci podpořit a dokázat ochotu spolupráce která i pro 

hnutí New Africa dokáţe vytvořit významný pokrok znamenající zlepšení situace a 

proto vznik nových teritorií, na území nových planet ve vesmíru, tím vznik nových 

planetárních civilizací které proto mohou získat jméno ,,Nová Africa'', planety Nové 

Afriky. Dnes uţ vlastním několik návrhů Architektury podle Africké kultury, zároveň 

budou další návrhy vytvořeny prostřednictvím národního hnutí vašeho státu. Nová 

Africa tím zaloţí civilizaci, se základem Afrických kultur a tradic, podle aktivit národa 

a v zájmu společného souladu. Je pro nás dobrou moţností spolupracovat a my 

sdpolečně proto dokáţeme podpořit sjednocení celého lidského světa jako velká a 

významná síla, kroky proti rasismu, diskriminaci, otroctví i kolonialismu, jeden svět 

jako velký multy kulturní národ. Určitě budu vděčný i za Vaši snahu pro rozšíření naší 

globální spolupráce a vytvoření globální aktivity jako jedna velká a dynamická síť 

globálního charakteru v podobě všech hnutí za nezávislost, církve a náboţenské 

komunity, mnoho vlád zemí, mnoho dalších jiných obchodních korporací z celého 

světa, i s organizacemi mezinárodního charakteru. Je to skutečnost, my společně 

dokáţeme vytvořit významný pokrok který z hnutí Nová Afrika dokáţe stvořit subjekt 

se srovnatelnou hodnotou jako Vláda USA a nebo další nejvíce vyspělé země dnešního 

světa. Byl by jsem moc šťastný, pokud by vaše hnutí podpořilo naši federalizaci a tím 

vznik nových nezávislých civilizací Nová Afrika, proto budu moc rád za vaši spolupráci 

která bude dále vyuţitá pro politické styky s dalšími vládamy zemí Afrického 

kontinentu a tak rozšíření našich společných misí, diplomacie, přátelských vztahů, 

kultur a zároveň tak i humanitární pomoc pro země Afrického kontinentu. 

 Sami people jsou skupinou která uţ několik tisíc roků ţije na území Severní Evropy, 

opravdu historický národ, v Severní části Skandinávie. Sami lidé jsou vlastního 

národního sloţení a s vyuţitím území na rozloze z části zemí Finska, Švédska, Norska, 

Ruska. Sami lidé nechtějí vyhlásit svoji nezávislost a zaloţení nového území nebo státu. 

Sami people tak ţijí jako částečná autonomie na území těchto zemí, a plně spolupracují 

s lokálními vládami zemí. Hlavní cíl národní komunity je dobré souţití s ostatními a bez 

zájmu o rozvoj politických aktivit, Sami lidé proto vlastní vyhlášený Parlament který je 

uznaný vládou Norska, a druhý je znovu vyhlášený v zájmu teritoriálním rozhraní 

Švédska, a tím Sumi lidé vlastní nárok veta proti Švédským a Norským formám 

vyhlášení pravidel které znamenají poškození zásad Sumi lidí. Však je skutečností, ţe 

národ Sumi je stát a komunita která ţádá svobodu a nezávislost, tak uţ formou 

přirozeného charakteru, tak jak Sumi národ ţije uţ přes mnoho dlouhých tisíciletí, se 

základem na vlastní svobodě a nezávislosti.  Moje zájmy jsou navázat na moţnost naší 

spolupráce. Chci pro vás vytvořit návrh který pro váš národ Sumi lidé můţe vytvořit 

nové a významné moţnosti svobody a nezávislosti. Já chci nabídnout spolupráci která 

znamená schopnost stvoření skutečné hodnoty státu který bude schopný vlastní 



samostatnosti a civilizace, tak na nových nezávislích území. Moje nabídka pro Vás, chci 

podpořit vaše moţnosti rozvoje a zajištění plných svobod. Můj cíl je vytvořit naši 

spolupráci která pro váš národ zajistí moţnost vytvořit vládu nad teritorii nové planety a 

zároveň tak vytvořit vlastní Sumi civilizaci. Moje nabídka je vytvořit naši federalizaci, 

proto váš národ získá kosmické civilizační lodě a budou zvolena teritoria v podobě nové 

planety ve vesmíru. Sumi lidé proto získají svobodné území, neomezené moţnosti pro 

vyuţití všech ploch a stepí, louky, vodní plochy a plná práva pro rozšíření zvěře. 

Stejným právem můţete zakládat i vesnice, města a civilizační rozvoj. Federální vláda 

Vám pomůţe rozšířit civilizaci a bude prto vás zajišťovat všechny potřebné suroviby, 

materiály a nebo konstrukce a podniky, tak pidle vaší volby geograficky lokálního 

subjektu. Proto bude vaše civilizace skutečně brzy vytvořena a tím bude brzy zajištěna 

plná nezávislost, zdroj všech surovin ze zemědělství, produkce všech forem stavebních 

materiálů a vytvoření vlastní civilizace, taky dostatek zdravotnictví a veškeré hodnoty 

civilizačních potřeb. Můj záměr je vytvořit pro Sumi národ plnou nezávislost a 

sebeurčení se, svobodu teritorií a politiky. Chci pro vás dát nové moţnosti a určitě budu 

vděčný za to ţe vy podpoříte naši spolupráci. Já teď budu taky ţádat vás, o moţnost 

podpořit rozvoj našeho globálního hnutí prostřednictvím vašich zájmů o vytvoření 

spolupráce v Parlamentu, prosba pro vaše podpoření společného kontaktu 

prostřednictvím návrhu pro Norskou i Švédskou vládu, o vytvoření společného zasedání 

společně s ostatními zástupci hnutí z celého světa, tak i s moţností vytvořit návrh pro 

vytvoření dočasné rezervační zóny s právem privátních zájmů které budou tvořeny pro 

moţnost zaloţit rozvoj základní infrastruktury pro vznik kosmického průmyslového 

centra ve vesmíru. Proto bude zaloţena aktivita která pomůţe vytvořit další kolonizaci 

nových planet a rozšíření mnoho moţností které znamenají naši plnou nezávislost. 

Pokud vaše národní hnutí Sumi lidé chtějí vytvořit společné aktivity, my proto 

dokáţeme vytvořit spolupráci pro rozvoj globální infrastruktury společenské sítě mezi 

jinými skupinami v celém světě a proto z nás vznikne forma jedné z nejvíce politicky 

silných skupin naší planety, pokud tedy budete vlastnit zájem, potom Sumi národ můţe 

být známí v celém světě a významný s vysokými úctami. Byl by jsem silně potěšený 

pokud vaše strana podpoří naši spolupráci a vytvoření kroků federalizace které 

znamenají další moţnost pro sjednocení celého světa. 

 Catalan independence movement je skupina která podporuje nezávislost Katalůnie ve 

Španělsku. Hnutí získalo dostatečný počet voličů za nezávislost a hnutí částečně vlastní 

taky takové právo nezávislosti, nezávislost je však neprávem diskriminovaná. Catalan 

independence movement je dnes plně aktivní skupinou, tak i s vlastní formou 

autonomie v podobě práva vlastního Parlamentu který částečně rozhoduje o vlastních 

zásadách civilizační aktivity Katalunie. Catalan independence movement tím jako 

autonomie vyuţívá vlastní policejní jednotky. Můj cíl je vytvořit naši spolupráci která 

znamená moţnost vyuţití naší federalizace a proto sjednotit naše zájmy do podoby brzy 

globálního hnutí které bude dostatečně schopné vytvořit skutečnou formu globální 

infrastruktůry která bude slouţit pro vznik spolupráce se záměrem rozšíření naší 

federace na území dalších planet a galaxií ve vesmíru. Tímto způsobem chci pro 

Catalan independence movement nabídnout moţnost sjednocení se ve federaci a proto 

bude národ zastávající Catalan independence movement vlastnit právo pro rozšíření 

vlastní kultůry, tradic, zvyků a nezávislosti, na území nových teritorií v podobě několik 

planet ve vesmíru. Nové planety budou vedeny pod vládou vaší země Katalunie, podle 

Vaší konstituce a národní demokracie, v zájmu vašich geoteritoriálních zájmů a 

moţností, podle vaší sociologie a potřeby, však ve formě federace která znamená 



udrţení společné vlády a spolupráce s ostatními subjekty ve federaci, proto jako jedna 

Rada Vlád která společně vytváří Unitární formu demokracie s respektem zásad 

kaţdého federálního subjektu, i s podporou pro rovnocený rozvoj. Tím naše federace 

vytvoří významnou multi kulturní federaci která se stane ihned jako jeden z nejvíce 

významných států v historii lidstva. Katalůnie proto můţe získat plný nárok pro vlastní 

vyuţití nezávislích teritorií a tím zahájit budování civilizace prostřednictvím 

samostatnosti a federální podpory. Národ vlastní právo nezávislosti a kaţdý člen hnutí 

Catalan independence movement má nárok pro vyuţití těchto teritorií jako svoji vlastní 

zemi s nárokem pro svobodný ţivot. Naše první forma spolupráce můţe začít 

prostřednictvím snahy o vznik globálních styků mezi ostatními komunitami pro 

nezávislost a dalšími speciálními národy z celého světa. Náš cíl je vytvořit konferenci a 

zahájit moţnost se společně organizovat ve formátu globální skupiny. Společně 

můţeme dokázat vytvořit taky globální strukturu průmyslových sítí a proto vznikne 

mnoho speciálních technologií které mohou provádět okamţitou kolonizaci nových 

obytných planet ve vesmíru, tak taky vznik významných Civilizačních lodí které mohou 

slouţit i pro několik milionů osob. V kaţdém případě vám budu děkovat za naší 

spolupráci a rozvoj, dokáţeme vytvořit i významnější hodnoty neţ jaký je náš lidský 

svět. Však taky budu ţádat, v případě Vašich zájmů o federalizaci, pro moţnost vytvořit 

naše společné aktivity které budou znamenat vytvoření mobilní technologické 

infrastruktury která v podobě rezervační zóny dokáţe zajistit vznik speciálních typů 

kosmických lodí které jsou s plnou schopnistí vytvořit kolonizaci na území dalších 

planet ve vesmíru, v pozici dalších galaxií. Následně, budu si ţádat další vyjádření o 

vaší aktivitě v okolí roku 2012, budu se zajímat o formě spolupráce Catalan 

independence movement v zájmu terorismu ze strany Evropských vlád zemí i 

Španělska. V takovém případě, ţe Catalan independence movement podporuje 

teroristické aktivity Španělské vlády, potom národ Katalunie vlastní nárok pro 

vyhlášení nového hnutí které tak můţe legálně získat nárok pro federalizaci a rozvoj 

nových civilizací na území dalších planet ve vesmíru. 

 Padania je hnutí Severní Itálie. Hnutí se zajímá o vyhlášení nezávislosti nového státu 

Padania. Hnutí je organizované pro vyhlášení nezávislosti a samostatnosti, na území 

Padanie ţije přes 27.000.000 obyvatel. Můj zájem je tak poskytnout pro hnutí Padania 

velkou podporu a zajistit vznik společných moţností pro komunikaci a rozvoj 

prostřednictvím federalizace která znamená vznik mnoho forem nezávislých území na 

jiných planetách ve vesmíru. Naše spolupráce dokáţe vytvořit významné moţnosti pro 

rozvoj společných teritorií na nových planetách a tak znovu taky zajistit i vznik 

významných civilizací které budou pod vedením a svrchovaností vlády Padania. Proto 

prosím o moţnost zahájit naši spolupráci a tím vytvoření nové formy hnutí která 

znamená, globální rozvoj organizované sítě a vybudování naší nezávislosti. Naše 

spolupráce je výhodná pro všechny naše strany. Itálie je země která je krásné místo, 

však naše budoucí země můţe být v mnoho ohledech skutečně krásnější. Nová území 

planet Padanie které budou bez jakéhokoliv opozičního subjektu v okruhu planet. 

Vlastní civilizace, vlastní pravidla a rozvoj, silná ekonomika a kapacitou schopnost 

rozšířit populaci na úroveň přes 10 Bilionů v přepočtu na 1 Hvězdné město. Proto 

pokud podpoříte šíření moţnosti naší spolupráce do okruhů vašich kontaktů v celém 

světě, je proto moţností vytvořit velký úspěch který se stane součástí hlavní historie 

Padanie. V kaţdém případě budu velice potěšený pokud vy podpoříte naši spolupráci a 

my proto společně dokáţeme zahájit kroky které znamenají vytvoření nových světů. 



 Greater Portugal je skupina formou hnutí mezi Španělskem a Portugalskem. Hnutí chce 

vyhlásit národní nezávislost a tím vytvořit legální kroky pro vlastní sebeurčení, 

vytvoření své nezávislosti. Pokud hnutí Greater Portugal bude ţádat o vyuţití mých 

nabídek, potom hnutí má právo taky vyuţít nárok pro naši federalizaci a tím zajistit 

moţnost vzniknutí nových teritorií i plné nezávislosti svého státu, tak ještě dřív neţ 

vyhlášení nezávislosti na území vaší dnešní země, proto to znamená ţe prostřednictvím 

federace Imperium of Diamond's vznikne naše spolupráce která znamená vytvoření 

nového státu na území nových planet ve vesmíru. Naše federalní spolupráce můţe začít 

ihned, na zásadách rozvojových aktivit mezi ostatními vládami zemí a skupinami hnutí 

v celém světě. Je dobré podpořit šíření našich kroků pro spolupráci a proto tím můţe být 

vytvořena naše mohutnější síla která pro nás přinese plnou nezávislost. Pokud vaše 

podpora bude sdílení těchto nabídek, je to výhodný a dobrý krok pro naše schopnosti 

zahájit sposlečné svobodné aktivity.  

 Galician nationalism je hnutí ve Španělsku, hnutí které podporuje rozšíření politických 

hodnot kraje Galicia do podoby federálního státu Španělska. Proto je skutečné, ţe 

pokud hnutí Galícia bude chtít zajistit co největší moţnosti nezávislosti a uznání 

politických hodnot, tím je výhodné podpořit federalizaci vašeho hnutí v zájmu vlády 

Imperium of Diamond's a tím vytvořit nová teritoria na území nezávislých planet ve 

vesmíru, proto nové planety Galicia, planety které budou plně ve vaší svrchované 

správě, tak v zájmu zásad spolupráce federálního charakteru společně s ostatními 

federálními subjekty které jsou stejnou hodnotou rovnocenné, s teritorii a civilizací o 

rozloze celého poměru několik planet které společně mohou stvořit podobu Hvězdného 

města. Vaše spolupráce podpoří krok který můţe být se schopností pro rozvoj naší 

společné sítě mezi ostatními skupinami ve Španělsku, stejně tak jako po celé evropě a 

zároveň v celém světě. Naše společná síla pro nás dokáţe vytvořit  odolnost a schopnost 

přesvědčení o naší nezdolné síle která bude vyuţitá pro vybudování globálních sítí se 

zájmy o rozvoj organizované aktivity s významnější sílou neţ dnešní nejvíce důleţité 

vlády zemí. Náš společný kontakt můţe být uskutečněný kdykoliv, dnes jsem v 

Madridu. Pokud se společně dokáţeme setkat, potom společně můţeme zahájit hlavní 

sílu naší spolupráce a proto dokáţeme vyuţít náš krok pro rozvoj silné struktury 

globálního charakteru, kaţdé hnutí které bude podporovat nás, hnutí tak získá víc neţ 

sto nezávislích planet pro vytvoření skutečného formátu vlastní civilizace. Proto my 

budeme podporovaní v celém světě a je výhodné vytvořit náš společný kontakt. 

 Hnutí Vojvodina má velice zajímavou historii a původ. Hnutí Vojvodina je dnešním 

dnem území které vlastní částečnou samostatnost a zakládá se na zájmu pro udrţení si 

svobodného statutu, tak jiţ dnes právo vlastní autonomie a parlamentu, právo vlastní 

formy základní nezávislosti pod hranicí nadřazeného státu, národ však vlastní zájem o 

udrţení si svojí civilizace pod formou státu a s uznáním nezávislosti. Tím, pokud 

národní hnutí Vojvodina bude chtít svoji sílu samostatné civilizační aktivity, budu tím 

rozhodnutý podpořit vaše zájmy v podobě vyhlášení nových nezávislích teritorií na 

území dalších planet ve Vesmíru a proto pod svrchovaností vaší vlády země, tak v 

podobě naší federace. Vláda země a národ Srbska nás jistotou podpoří, naše zájmy 

nebudou poškození jurisdikce Srbska, však jen vytvoření novè Vojvodina na území 

nových planet které jsou proto určeny pro nezávislost vaší nové vlády. Srbská země a 

stát tím bude jistě potěšený, Nová Vojvodina bude ší4it svè kukturní hodnoty, tradice a 

zvyky, tak proto bude stále udrţeno jméno společného zájmu kulturních vztahů jednoho 

národa. Můj zájem je určen pro naši spolupráci která znamená vytvoření našich 

společných kroků do formy federalizace a vznik globálního celku které budou jednoho 



dne klíčovým subjektem pro sjednocení celého lidstva a vznik nejvíce důleţitého státu 

tohoto světa, proto brzy jednoho dne tím můţe přivítat naši federalizaci také vláda 

Srbska a tím budeme společně vţdy v dobrém vztahu. Chci pro vás nabídnout moţnost 

naší federalizace a tím zajistit moţnost pro rozvoj významnější nezávislosti pro váš 

zájem i hnutí, tím chci rozšířit vaše moţnosti a hodnoty národa, civilizace i politiky as 

státu. V případě naší federalizace, jsem ochotný a potěšený, ţe mohu podpořit váš 

rozvoj do formy nových teritorií na dalších planetách které v tomto případě budou 

vedeny pod vaší svrchovaností Státu Vojvodina. Stát Vojvodina je proto nezávislý a 

schopný aktivity pro plný rozvoj civilizace, ekonomiky, politické sítě a jiných forem i 

moţností pro následující rozvoj a dosaţení statutu i jako člen OSN i dalších organizací 

mezinárodních organizací. Je proto však potřebné zahájit určité formy spolupráce, však 

vţdy jen formou legálního a přátelského charakkteru v směru kaţdé strany. Tím je 

Dnes, však i formou mojí Ţádosti i prosba o vaši komunikaci s Sbrskou a Krétskou 

vládou, pokud vaše strana vlastní zájem federalizace, tím vás prosím o komunikace pro 

moţnosti přičlenění hraničních území pod správu hnutí Vojvodiny a tím i osídlení 

prostřednictvím vzniku krátkodobé mobilní průmyslové civilizace. Území je v podobě 

Terra Nullius, zároveň v registru vlády Imperium of Diamond's uţ od roku 1998. Proto 

je moţnost vyuţít pro zaloţení svrchovanosti například vznik Radnice jako důkaz o 

svrchovanosti vlády, pokud by jste vlastnili zájem o naši federalizaci. Území se proto 

znovu potvrzuje jako legální součást naší federace a my tím můţeme vyuţít mnohem 

větší sílu a moţnosti strategií. Tím Vás chci dále prosit o Vaši váţenou reprezentaci pro 

Srbskou vládu, moţnost vytvořit dohody pro rezervační zónu která bude v zájmu funkce 

privátního sektoru a pro dosaţení vzniku jen základní infrastruktury která v tomto 

případě bude vyrobena pro výstavbu kosmické lodě, tak i zájmem na území země terra 

nullius s registrem v zájmu federace Imperium of Diamond's. Vláda Srbské republiky 

bude jistě potěšena nabídkou, mám mnoho významných návrhů pro naši spolupráci a 

jsem proto schopný ze Srbska vytvořit jeden z nejvíce vyspělých států v celém světě. 

Pokud vy budete chtít vytvořit spolupráci, tím naše zájmy proto budou v první chvíli jen 

základní, politické strategie a Kosmická loď která je schopna cestovat aţ na území 

dalších planet v jiných galaxiích, tím vzniknou nová teritoria vašeho státu Vojvodina, o 

rozloze přes několik planet ve vesmíru. Proto pokud v zájmu Vaší strategie tak budete 

chtít i spolupracovat, tím ja a budoucnost Vašeho státu budeme velice potěšeni. Pokud 

je ve Vašem zájmu, vzniká tak i Moţnost podpořit naši organizovanost společně s 

ostatními hnutí a spolky v celém světě, tím zaloţení kroků které znamenají vznik 

globální síly a naší jednoty která pro nás vytvoří plnou nezávislost a sílu určenou pro 

náš cíl samostatnosti i sjednocení lidského světa. Forma globálního hnutí můţe být brzy 

schopna vytvářet globální formy infrastruktury pro průmyslové aktivity které jsou 

schopné z vlastních zdrojů a inteligence stvořit mnoho důleţitých technologií pro naši 

nezávislost a obranu, rozvoj i sílu a vítězství, tak i v zájmu všech legálních a 

mezinárodních práv a se zájmem pro bezpečí v celém světě. Je jistotné, ţe vţdy budu 

děkovát za Vaši spolupráci a podporu pro cíl který znamená jednoho dne sjednocení 

celého lidského světa. 

 Asturian nationalism je Španělská politická strana ve formě národního hnutí které 

zastává nezávislost na území Asturie, vytvoření nezávislosti Asturie jako nového státu. 

Můj zájem je proto vytvořit naši spolupráci která pro vás znamená schopnost nového 

směru rozvoje, do podoby ihned nezávislého území které proto bude v podobě svobody 

a schopnosti vykonávat rozvoj vlastní civilizace. Civilizace která bude s rozlohou nové 

planety ve vesmíru, nasledně přes více neţ 100 dalších nových planet. Nova civilizace 



Asturias, národní hodnoty a tradice, politika pod vedením vaší skupiny jako vláda. 

Formát naší federalizace pro vás přináší mnoho významných moţností které pro Vás 

jsou strategickou posilou. Moje nabídka v podobě tohoto charakteru je určena pro Vás, 

stejně tak jako pro další hnutí ve Španělsku a v celém světě. Tím Vás chci poprosit o 

moţnost vaší podpory a sdílení těchto nabídek které v tomto případě mohou ihned 

zajistit jméno naší spolupráce jako plně aktivní forma státu v podobě mezinárodně 

rovnoceného subjektu svojí sílou a zároveň tak i prostřednictvím významu naší aktivity 

politického i civilizačního charakteru. Spolupráce pro rozvoj naší globální sítě je 

nejlepší moţností a urcitě je dobré se společně setkát, zaloţit debatu a rozšířit i společná 

pouta naší komunikace. Pokud vaše strana vlastní zájem o spolupráci, je moţností 

uspořádat společnou schůzy a tím se dohodnout na společné aktivitě která bude 

rozšířena do formátu globálního charakteru a aktivity. Dnes jsem v Madridu, jsem 

ochotný pro naši schůzy a není problém se společně rozšiřovat. V kaţdém případě budu 

vţdy děkovat za vaši snahu pro naši komunikaci a spolupráci, vţdy budu podporovat 

váš národ a svobodný rozvoj území a civilizace na vašich nových planetách, budu 

vděčný za vaši podporu která znamená další krok pro moţnost sjednocení našeho 

lidského světa. 

 Andalusian nationalism je skupina která se uţ přes sto roků zajímá o aktivity v podobě 

vyhlášení vlastní nezávislosti a stvoření svobodného státu. Chci podpořit vládu 

Andalusie a získat tím váš náklon pro naši federalizaci která znamená významnou 

moţnost našich společných styků a rozvoj. Federalizace pro Vás znamená posilnění 

hodnoty vašeho hnutí a brzy schopnost být aktivní jako skutečně politický subjekt 

globálního charakteru. Andalusie proto můţe vyuţívat nabídek federalizace, proto 

vytvořit plně nezávislá teritoria na území nových planet které budou vyhlášeny jako 

Planety Andalusia. Vaše planety Andalusia je výhodná pro rozšíření nových teritorií a 

vznik mnoho nových forem civilizace pod vedením z Vaší strany, tak společně v naší 

federaci. Můj záměr je společně se sjednotit a spolupracovat, vytvořit pokrok který bude 

úspěšný a významný pro historii vašeho hnutí za Andalusii. Naše hnutí bude vlastnit 

schopnost plně se organizovat a působit globální strategií politického charakteru a se 

schopnostmi vést i naši banku, rozšiřovat naše formy ekonomických aktivit, provozovat 

civilizační rozvoj, legálně vlastnit orůmyslové zóny a mnoho forem korporací, mnoho 

dalších hodnot které jsou důleţité pro náš společný záměr síly a nezávislosti. Společné 

výsledky mohou být okamţité, proto vás ţádám o sdílení spolupráce a podporu pro 

budování našeho hnutí mezi ostatními stranami ve Španělsku, tak stejně znovu i mezi 

další strany v celém světě. Federální vláda Imperium of Diamond's vlastní cíl sjednotit 

celý náš lidský svět a vytvořit jeden národ, spolupracovat můţe kaţdý kdo je proto 

schopný. Dnes jsem v Madridu, byl by jsem potěšený za moţnost naší osobní schůze a 

vytvoření kroku pro naši komunikaci. Kaţdý krok znamená pokrok vpřed, jsem 

schopný významně posilnit zájem vašeho směru a význam budoucnosti hnutí 

Andalusie. 

 Sardinian Nationalism, hnutí je provozováno podle všech politických zásad a ve formě 

skutečně legálního charakteru bez problému jakéhokoliv formátu rozporu 

prostřednictvím násilí nebo terorismu. Hnutí zastává nezávislost na Itálii a je se zájmem 

pro vytvoření Autonomie nebo vlastního státu. Federální vláda Imperium of Diamond's 

vlastní hodnotu nároků pro transformaci území Sardinie, Kréty, Sicílie a Baleárských 

ostrovů jako vlastní federální území a tím vytvoření nových vlád zemí které tak budou 

reprezentovány vaší stranou národního hnutí. Bude vytvořen parlament a vaše vlastní 

správa která bude podporována taky federální logistikou společného Senátu Imperium 



of Diamond's. Hnutí pro nezávislost Sardínie proto můţe získat významnou podporu 

pro rozvoj území a vznik nezávislosti civilizace, zároveň schopnost Sardinského národa 

vytvořit aktivity globálního politického charakteru který brzy dosáhne významnější 

podoby neţ dnešní politický formát Organizace Spojených národů. Pro národ Sardinie 

taková moţnost znamená, v zájmu území moţnost udrţet hodnoty kultůry a vysoce ji 

rozšířit do plné formy kulturní aktivity Sardínie a Národa. Tak zároveň prostřednictvím 

federalizace vzniká plný nárok pro vznik rozvoje vlády Sardinie, a tím rozvoj teritorií 

do podoby nového území na několika planetách ve vesmíru, v lokální pozici kolem 

několik dalších Galaxií. Naše spolupráce proto dokáţe stvořit významnou moţnost pro 

náš rozvoj který znamená rozšíření Sardinské civilizace, kultury, tradic a historie i 

politiky a národa do formy nových civilizací v rozměru několik planet ve vesmíru a 

zajištění plné nezávislosti. Vaše federalizace můţe proběhnout ihned, nezávisle na 

situacii v Sardínii, proto bude první federalizován spolek jako Hnutí za svobodu 

Sardínie, tím vznikne několik nových teritorií ve vesmíru a současně proto bude zaloţen 

federální subjekt jako vaše vláda s plnou autonomií federálního formátu a se zájme pro 

federální spolupráci s ostatními subjekty. V tomto případě bude vaše strana schopna 

vyuţít svoji plnou nezávislost a zastání od mnoho dalších hnutí a vlád zemí v celém 

světě. Tím chci taky poprosit o vaši podporu pro náš rozvoj, šíření těchto nabídek mezi 

ostatní národní hnutí v Sardínii, na Korsice, v Sicílii, na území Baleárských ostrovů, na 

území Kanárských ostrovů a jiných forem území zámořských teritorií Evropských států 

s teroristickou aktivitou, tak i všechny Evropské ostrovy. Brzy společně dokáţeme 

vytvořit globální hnutí a rozšířit se do podoby globálního systému sjednocených států v 

podobě dominantního subjektu politiky v celém světě, však s plným respektem 

ostatních stran a vlád zemí, jejich národů a práv, spravedlnost a nárok. V zájmu 

organizace NATO, já jsem důkaz ţe organizace NATO je skutečně teroristická skupina 

i s rapidními dluhy pro federální vládu Imperium of Diamond's, tím budou všechny 

majetky skupiny NATO na ostrově Sardinia znárodněny a transformovány do podoby 

infrastruktury podle sítě ID's vlády, tak ihned po vydání legálního rozsudku soudu a 

politiky, podle hodnoty legálních práv a důkazů i legální spravedlnosti. Však je nutností 

respektovat cíle a zásady politika Imperium of Diamond's, to znamená povinnost 

spolupráce i se skupinou NATO v případě potřeby pro zajištění bezpečnosti podle 

legálních zásad. Je také skutečnost ţe budeme chtít rozšířit bezpečnostní spoluoráci se 

skupinou Arabských států, se skupinou Afrických států, se skupinou Jiţní Ameriky a 

centrální karibik, stejně tak jako se skupinou Ruské Federace společně s Čínou a 

dalšími ćleny tohoto paktu. Mezi bezpečnostní členy přijmeme i další země obchodních 

styků Jiţní Asie při průplavu do Středozemského moře. Budeme tím zde rozšiřovat i 

strategie naší spolupráce formou mezinárodní a proto dokaţeme vytvořit sílu naší 

bezpečnosti na maximální úrovni. Dále, já budu určitě vděčný za vaši spolupráci a 

podporu, budu chtít naši schůzy a speciální dohodu. Je dobré navštívit moje webové 

stránky a získat dokument o konstituci World Diamond mezinárodní Aliance, kde je 

popisováno více aktů, tak i následně dokumenty o federaci Imperium of Diamond's. 

Děkuji a jistě Vám přeji dobré úspěchy ! 

 French Guiana Liberation Movement 

 Sicilie movement 

 Canarian nationalism je moţné vyuţít mých dokumentů a proto ihned automaticky 

vyhlásit nezávislost na španělsku z důvodu španělské nelegitimity z důvodu 

teroristických aktivit. Tím je nutností počítat z nutností vytvořit federalizaci z důvodu 

záchrany existence civilizace. 



 Occitan Party se zakládá na vlastní aktivitě v územní lokalitě Jiţní Francie. Zájem hnutí 

Occitan Party je určený pro dosaţení nezávislosti Jiţní Francie a proto zaloţení nového 

státu. Hnutí Occitan Party spolupracuje podle legálního charakteru a bez konfliktní 

aktivity. Hnutí se zakládá na snaze rozvíjet zemi v dobrý směr a proto je moţností se 

společně sjednotit a vytvořit naši spolupráci, například pro vytvoření naší federalizace 

která proto znamená společnou schopnost vytvořit i mnohem úspěšnější výsledky neţ 

jakým jsou záměry dnešní Occitanie. Můj návrh je vytvořit federalizaci hnutí a proto 

společně stvořit jednotnou vládu v podobě federace, se schopností globální aktivity a 

vyuţití globálních teritorií, tak ve stejném zájmu dokáţeme společně vytvořit krok který 

znamená rozvoj našich teritorií do podoby Kosmického prostoru, na území mnoho 

planet ve vesmíru a zároveň tak vytvořit planetární civilizace pod jménem Occitánie a 

vedení Occitánské vlády. Společné formy teritorií tak vytvoří federaci která bude pojit 

mnoho národů v celém světě, národy které reprezentují dnešní vlády zemí, tak zároveň 

mnoho národů které byly vytvořeny prostřednictvím mnoho hnutí za svobodu a 

nezávislost. Pokud vaše strana bude vlastnit zájem pro vyuţití tohoto významného 

kroku, já pro vás vţdy budu ochotný poskytnout dostatečnou pomoc a podporu, je proto 

však nutností zajistit moţnosti naší spolupráce a komunikace, společnou podporu ve 

formě našich vztahů a dosaţení legálních svazků. Je dobré podpořit šíření našich svazků 

v podobě globální sítě všech národních hnutí za svobodu, stejně tak jak je moţností 

vytvořit i kroky pro naše společné hnutí v zájmu dalších obchodů a obchodníků na 

území Francie, tak prostřednictvím projektu pod jménem Technologická civilizace 

Diamond, s zásadou hodnot rozpočtu 2 qadriliony € pro kaţdou korporaci která s námi 

zahájí spolupráci a rozvoj. Určitě děkuji vám, za vaši ochotu pro kaţdou spolupráci a 

společnou schopnost se rozšiřovat. Je to pro nás dobrý a úspěšný krok, naše budoucnost 

můţe být významnou součástí Occitanie. 

 Welsh nationalism je skupina se základem uţ přes sto roků zpět, v naší historii. Skupina 

usiluje o nezávislost a vytvoření svobodného státu na území Velké Británie. Welsh 

nationalism vlastní znovu jen zájem pro legální aktivity a bez porušování politických 

zásad, tak v zájmu jen bezpečí a spravedlnosti. Můj cíl je proto podát upřímnou nabídku 

pro Vaši stranu, moţnost pro federalizaci vaší strany hnutí a proto zároveň vznik Vaší 

schopnosti vytvořit vlastní teritoria v podobě mnoho planet ve vesmíru, plnou hodnotu 

svojí teritoriální nezávislosti a hlavně moţnost pro rozvoj mnoho forem civilizací. Však 

musím osobním směrem zásad vyjádřit i nutnost osobní konverzace a ujasnění několika 

zásad o moţnostech významu určitých forem symboliky. Však při naší spolupráci, 

dokáţeme společně vytvořit velkou a významnou sílu politického hnutí které bude 

vedené jen pro mír, bezpečnost a společné vítězství i spravedlnost. Pokud vy podpoříte 

naše moţnosti spolupráce, můţete tím začít spolupracovat například i snahou o 

komunikaci s ostatními skupinami a hnutí za nezávislost, svobodu, spravedlnost a 

názor. Náš cíl se brzy stává krok pro sjednocený svět který znamená důleţitý posun v 

celém formátu světové politiky. Světová jednota a její začátek fomou Globálního 

organizovaného hnutí pro práva národů, takové kroky znamenají významnou posilu pro 

vás i pro celý lidský svět. Naše spolupráce národníh hnutí dokáţe dosáhnout do podoby 

organizovanosti v poměrech skutečné vlády země a my tak dokáţeme ihned vyuţít plně 

legálních moţností pro vybudování nových teritorií pro kaţdé hnutí v naší federaci. 

Krok pro novou budoucnost lidstva. 

 Alaskan Independence Party je hnutí pro vytvoření nezávislosti na vládě Spojených 

Států Amerických. Alaskan Independence Party se zakládá na aktivitě jako formát 

politické strany která reprezentuje spolupráci a dobré zájmy pro politické vztahy, bez 



konfliktu, bez terorismu, bez násilí. Já proto chci podpořit Vaši sílu a schopnost 

aktivity, chci pro Vás předát mnoho forem nových moţností a obzorů které pro vaše 

hnutí mohou znamenat významné a silné moţnosti pro vaši budoucnost a jedinečnost, 

nové hodnoty které pro vás mohou vytvořit legalitu v podobě skutečné vlády s vlastní 

skutečnou svrchovaností. To jsou nové moţnosti prostřednictvím mých nabídek, 

moţnosti které tak vznikají prostřednictvím kroků pro federalizaci vašich kroků a 

dosaţení úspěchu v podobě zahájení globální spolupráce společně s ostatními 

skupinami a hnutí pro nezávislost z celého světa. Tím z nás dokáţe vzniknout formát 

federace která se politickou aktivitou a inteligencí rozšiřuje do podoby skutečně celého 

světa, brzy Federace globálního charakteru, však se záměrem a rychlou schopností 

vytvořit naši společnou sílu subjektu jako srovnatelný mezi nejvíce vyspělími státy 

planety Země. Společně taky vytvoříme speciální krok který pro nás znamená schopnost 

plně aktivně vyuţívat svobodných teritorií na území nových planet ve vesmíru, na 

území mnoho Galaxií a Super Skupin Galaxií, aţ za hranicemi pozorovatelného 

vesmíru, a proto my společně dokáţeme rozšiřovat významné civilizace o rozloze přes 

několik planet. Aliaška proto dokáţe zaloţit vlastní nezávislou vládu která v takovém 

případě bude rozšiřovat civilizaci a vyuţívat mnoho forem našich moţností globální 

spolupráce. Krok který je velký a významný, významné moţnosti pro vaše hnutí a 

budoucnost vaší populace. Je také skutečností, ţe v takovém případě chci ţádat o 

podporu taky z Vašich stran, chci Vás poprosit o šíření tohoto dokumentu a dalších 

informací mezi další hnutí pro svobodu, tak stejně pro další vlády zemí z celého světa. 

Také chci poprosit, pokud vaše hnutí můţe poţádat například vládu USA o dovolení 

mojí aktivity jako exilová vláda Imperium of Diamond's a proto i plnou schopnost brzké 

funkce pro naše společné styky. Jedna ze společných zájmů našeho hnutí, v případě 

podpory od vlády USA, tím bude potom cíl v podobě vytvoření dočasné rezervace na 

Aliašce, rezervace pro vytvoření základní formy průmyslové mobilní zóny která pro nás 

zajistí schopnost vytvářet první kosmické lodě a civilizační transport který je taky 

schopný zajistit kolonizaci nových planet, podporu lidské rasy a šíření našich civilizací. 

Pokud vy podpoříte naše společné moţnosti, je opravdu dobré podpořit náš globální 

rozvoj a proto je moţností podpořit lepší budoucnost pro kaţdé další hnutí nezávislosti 

v celém světě, hnutí a národy které jsou ve stejné situaci jako Vy. V případě našich 

úspěchů, my společně vybudujeme opravdu rozsáhlou sít skutečných civilizací a my 

proto společně dokáţeme vytvořit skutečně velký úspěch. 

 Consejo de Todas las Tierras je skupina která jako samostatné hnutí působí na území 

Argentíny a Chile, se zájmem pro získání plné nezávislosti národní komunity. Skupina 

je v některých formách označována jako ozbrojené hnutí a skupina která rozšiřuje 

konflikt, hrozby teroristického formátu se slabšími následky. informace o tvrzení však 

nelze ověřit. Proto, pokud skupina Consejo de Todas las Tierras dokáţe potvrdit zájem 

o dobré diplomatické styky mezi Argentínou a Chile, zároveň snahu pro uchování 

bezpečnosti, potom jsem ochotný rozšířit moţnosti pro naši spolupráci a v tomto 

případě vytvořit krok federalizace který je důleţitý pro sjednocení celého lidského 

světa, tak znovu podporu pro vaše hnutí které proto získá území nových planet ve 

vesmíru, moţnost zaloţit nezávislé civilizace které budou vedeny k společnému 

vítězství a nezávislosti. Je proto hlavní potřeba, představit plné důkazy o bezpečnosti. V 

kaţdém případě budu děkovát za Vaši snahu o podpoření společného vzniku globálních 

aktivit. I vaše pomoc můţe být důleţitá a vedoucí k dobrému cíly bezpečnou cestou. 

Pokud vaše hnutí bude vlastnit zájem pro spolupráci, potom tak společně můţeme dojít 

k moţnosti vybudovat mnoho nových planet pod vaší svrchovaností, stejně tak jako 



hodnoty v podobě nových světů. Je dobré zahájit aktivity bezpečného charakteru a proto 

podpořit navázání dobrých vztahů s Argentinou, s Chile, a proto dojít k moţnosti která 

bude znamenat rozvoj společné politické sítě globálního charakteru. 

 Cascadia independence movement je hnutí pro nezávislost na částečném území USA a 

Kanady. Hnutí je vytvořené v souladu s politickými zásadami a bez zájmu o agrese 

nebo porušení zásad bezpečnosti. Mojí snahou je proto získat naši spolupráci a takovým 

způsobem zajistit náš společný rozvoj. V takovém zájmu chci podpořit náš krok pro 

spolupráci kterou vytvoří federalizace našich stran do podoby sjednocení se s dalšími 

globálními hnutí v celém světě a tak proto aby my jsme stvořili jeden z nejvíce 

významných subjektů v celém politickém světě. Takové moţnosti pro vás mohou 

přinést významné pokroky ve zájmech vaší aktivity pro nezávislost, a tak proto 

dokáţete ihned pochopit novou idologii i poltický obzor. Společným cílem bude 

vytvořit nové formy skutečně závislých teritorií na území v podobě dalších planet ve 

vesmíru které mohou být v vzdálenistech mnohem větších neţ rozsah schopností 

pozorovatelného vesmíru. Proto Cascadia independence movement bude rozšířený do 

podoby vlády s vlastní svrchovaností na území nové planety ve vesmíru, tím dojde ke 

schopnosti vytvořit skutečnou formu civilizace v zájmu nezávislosti a schopnosti 

vlastního rozvoje. Pokud Vaše strana vlastní zájem, my společně dokáţeme rozšířit naši 

spolupráci a aktivitu do formátu globální spolupráce a proto my jsme opravdu 

dostatečně schopni zvítězit v plné podobě. Pokud vy chcete podpořit takovou moţnost a 

tak získat okamţitě nezávislost nových teritorií, proto chci poprosit taky vás o 

spolupráci v šíření tohoto dokumentu a v tomto zájmu i se snahou ţádat vládu USA o 

vzniku krátkodobé rezervační půdy pro vybudování základní mobilní infrastruktury 

průmyslové aktivity která bude slouţit pro vytvoření základního formátu kolonizační 

lodě pro moţnost kolonizace nových planet ve vesmíru. I taková moţnost v podobě 

rezervace je pro nás opravdu dobrá moţnost a my proto dokáţeme zajistit dobrý úspěch. 

Pokud předáte moje návrhy spoluoráce, znovu pro všechny další hnutí v celé USA, tím 

bude dobrou moţností zajistit aby v USA vznikla skupina většinového charakteru 

kterou vláda USA bude muset podpořit, a bez moţností výhrad. Však je pravdou, ţe 

pokud vláda USA nebude vlastnit zájem pro podporu naší aktivity, není to pro nás 

problém, my jsme schopni vytvořit úspěch na mnoho dalších jiných místech v celém 

světě a proto dokáţeme zahájit legální vznik. Naše spolupráce dokáţe být určitě 

úspěšná. 

 Ostatní hnutí z seznamu pdf dokumentu. 

 Hizbaláh je skupina která bojuje proti strategiím okupace od Izraele, a proto svobodu i 

spravedlnost národů které jsou pod útlakem od Izraele a krutých Izraelských genocid. 

Můj zájem je zaloţit naši spoluopráci v podobě našich nových moţností společného 

zájmu, nové moţnosti v podobě kroků naší federalizace a vytvoření spolupráce která 

dokáţe dosáhnout hodnoty plně skutečné vlády a se všemi hodnotami mezinárodního 

uznání, tak i s našemi vlastními teritorii, civilizace, společná populace i náš reţim. 

Ţádám po Vás krok pro naši federalizaci a zahájení spolupráce která bude v zájmu 

zajištění míru, spravedlnosti a také i pro sjednocení celého lidstva, tak rozšíření i 

hodnoty lidské existence do rozměru mnoho nových civilizací v rozloze vzdáleného 

vesmíru, nové civilizační plamety, hvězdná města, galaxie a super skupiny Galaxií. 

Chci vás ţádat o spolupráci, však ţádám taky snahu a spolupráci pro udrţení 

bezpečnosti a taky naší spolupráce kterábude významným krokem pro naše společné 

síly a jistoty společného úspěchu, také směr v zájmu legálních aktivit podle 

mezinárodních pravidel. Podpořím rozvoj zbraní a technologií, brzy schopnost 



vytvoření armád a scopnost obrany před celým světem, však ale my jako armády které 

budou spolupracovat pro bezpečnost celého světa a pro odstranění všech forem zločinů. 

Naše moţnost je vytvořit rozšířené formy spolupráce. Společná federalizace a rozvoj 

našich aktivních strategií do rozměru celého světa, pro navázání na spolupráci se všemi 

dalšími komunitami a skupinami v podobě hnutí pro svobodu a armády které se 

spolećně brání před vraţdami a okupací. Vytvoříme společně silnou spolupráci která z 

nás dokáţe vytvořit silný subjekt a skutečný formát vlády země, tak skutečně se všemi 

takovými hodnotami. Pokud je ve Vašem zájmu vytvořit naši spolupráci, my proto 

dokáţeme plně spolupracovat a rozšiřovat se, společně se můţeme sejít a rozšířit proto 

moţnosti budoucí formy globálních aktivit našich politických cílů. Naše spolupráce 

můţe pro vás vytvořit novy pohled a strategii politiky, proto můţeme dosáhnout cíle 

který znamená velké posilnění pro vaši budoucnost. V kaţdém případě, já budu vţdy 

rád za moţnost naší spolupráce. 

 Islámská fronta je skupina bojovníků kteří zastávají vlastní práva a zásady, však 

prostřednictvím boje proti zločinu a proti proti okupoacím od jiných skupin, tak i proti 

diktatuře a proti omezování svobod. Islámská fronta proto je skupina kterou chci pozvat 

k naší spolupráci a vytvoření skutečného státu a plně aktivní civilizace. Můj záměr je 

rozšířit s vámi spolupráci a proto společně rozšířit naše pouta která budou vést k 

moţnostem naší federalizace, vytvoření jedné velké a globální skupiny která v podobě 

naší politiky můţe být se stejnou hodnotou jako Organizace Spojených Národů. Pokud 

Vaše hnutí Islámské fronty bude podporovat naši federalizaci, my proto společně 

dokáţeme vytvořit mnoho teritortií ve svobodných zónách, přímo ve vesmíru a na 

území nových planet, galaxií a super sdkupin galaxií, místa kde můţeme rozšířit naši 

civilizaci aţ do podoby přes 1.000.000.000.000 planet. Budeme rozšiřovát civilizaci, v 

prvních řadách civilizaci Hvězdného města které bude s velikostí přes 100 planet ve 

vesmíru a se významnější hodnotou neţ naše planeta Země. Hvězdné město, proto jako 

hodnota pro vaše hnutí v podobě nového federálního subjektu Imperium of Diamond's. 

Tím Vás chci ţádat, o vaši podporu cíle který znamená moţnost pro sjednocení světa a 

zaloţení dalších nových cílů které jsou tím významnou budoucností lidstva. Chci Vás 

ţádat o naši spolupráci, však s poţadavkem o dodrţení legálních zásad mezinárodních 

práv a pravidel o bezpečnosti, a taky chci vyjádřit ţe je dobré, ţe vaše aktivity jsou 

podporované i Organizací Spojených Národů, ze strany mnoho zástupců UNGA, proto 

jsou vaše zájmu více důvěryhodné ve směru legálních hodnot. Je dobré ţe vaše hnutí 

zastává svobodu syrského národa, však je potřebné pochopit, ţe nejvíce důleţitá 

strategie boje znamená bezpečnost. Proto je velice dobré, ţe vaše strana se snaţí bojovat 

i proti Islámskému Státu Iráku a Sýrie. Je to důkaz o vaší důleţitosti a potřebě. 

Bezpečnost dokáţe vytvořit pokrok který je v hodnotě bezproblémového stavu se 

schopností se rozvíjet a zajistit tak i další kroky bezpečného formátu. Proto budu chtít 

podpořit i rozvoj strategií, které znamenají zajištění pozice bezpečné odpovědnosti 

strategií a zásad, proto taky chci podpořit i rozvoj vzdělávání a tím i rozšířit pochopení 

o Šária a její nelegitimitě v době dnešního světa i přirozenosti člověka a všech hlavních 

zásad Boha i Aláha. Je potřebné si uvědomit, ţe ani Aláh by nechtěl aby my lidé jsme 

museli ţit způsobem který poškozuje naši svobodu stejně jako lidé kteří v historii 

vytvářeli falešné texty a sekty ze kterých vznikali hnutí národů. I tak je v kaţdém 

případě potvrzené ţe já plně respektuji vaše zájmy pro vytvoření Islámského Státu, tak i 

podle zásad Islámských zvyků. Nebudu v ţádném případě provádět jakákoliv omezení 

pro váš rozvoj. V zájmu vašeho boje, jsem ochotný Vás podpořit, však je potřebné 

zajistit moţnost ověření vašeho postupu podle pravidel bezpečnosti, tím i výkon vaší a 



vnitřní bezpečnost, plný soulad s mezinárodními právy a jistoty vaší soudrţnosti týmu. 

V kaţdém případě budu rad, pokud my můţeme spolupracovat a já tak mohu podpořit 

vaše síly. 

 Pešmerga zastává nezávislost Kurdistánských komunit na území Iráku v zájmu boje 

proti ISIS, v častém případě dochází k podpoře pro boj proti ISIS a zajištění síly obrany. 

Pešmerga je fungující jako hnutí které se zakládá na zásadách podpory pro vládu Iráku a 

obnovení, tak v zájmu snahy o podporu Kurdskou autonomii. Proto chci taky podpořit 

vaše zájmy a zajistit i vaši mnohem větší sílu která tak dokáţe podpořit i bezpečnost a 

návrat vlády Islámské Irácké republiky. Takovým zájmem z mých stran, chci Vás ţádat 

o společnou federalizaci a vytvoření společné strategie politiky, tím i dosaţení našich 

významnějších sil které v tomto případě vedou k dosaţení velkého úspěchu, se 

záměrem globální spolupráce a rozvoj našich strategií rozvoj a misí do podoby 

globálních sítí politiky, obchodů a společnosti. Pokud Vaše hnutí Peškerga chce vyuţít 

mých nabídek, potom mohu prostřednictvím naší spolupráce zajistit nový pokrok pro 

vaše hnutí a kurdistánská hnutí. Mohu podpořit vznik nových nezávislích teritorií které 

budou určeny pro vaši správu při naši federaci, a tím taky pro zajištění rozvoje nové 

civilizace. Moje schopnosti jsou rozšířit vaši civilizaci na území nových planet ve 

vesmíru a tak současně zajistit rozvoj naší spolupráce která znamená vytvoření federace 

s dalšími civilizacemi které společně budou vytvářet významnou politiku a inteligenci, 

významnější síly pro náš budoucí rozvoj. Hnutí v naší federaci, ti kteří se přidali k nam, 

například další hnutí v Islámských a Arabských zemích kteří se a rozhodli s námi 

vytvořit jednotu a rozvoj nových světů. Proto chci poţádat, pokud by bylo vaší volbou, 

tak i volbou dalších hnutí Kurdistánských hnutí, prosím o šíření naší sítě do formy 

globálního společenství které dokáţe vytvořit silnou spolupráci a pevnou stabilitu, 

nezávislost a schopnost vítězství i společenských aktivit. Společně dokáţeme vytvořit 

formu spolupráce globálních hnutí v podobě obchodních i politických sítí, budeme 

vlastnit naše centra průmyslu a brzy i naše teritoria. Brzy taky můţeme i zlepšit zbraně 

na opravdu významnější úroveň a proto je skutečné ţe odstranění ISIS pro nás bude 

jednoduchým krokem. V případě naší schopnosti pro výrobu mých bezpečnostních 

technologií, my potom dokáţeme odstranit ISIS během jen několik týdnů. Pokud my 

zahájíme naši spolupráci, my proto potom dokáţeme vyuţít našich sil a zlepšit 

společnou úroveň která tak jednoho dne dokáţe vytvořit i nový svět. My však budeme 

chtít vţdy spolupracovat podle norem bezpečnosti a spolupráce, podle formy 

odpovědnosti z mezinárodních práv a tak i znovu se zájmem o rozvoj našich aktivit do 

podoby všech schopností souladu s systémem světové politiky a zásad. Hlavní zájem 

však je aby vaše hnutí dál respektovalo zásady spravedlnosti a proto ochotu pro 

spolupráci s vládou Iráku, bez snahy o zneuţití situace které mohou být dnes rizikové. 

Náš budoucí zájem je se stát členem světové politiky a aktivně ji rozvíjet, proto taky 

prohkašuji i moje potěšení, ţe vaše strany podporují bezpečné aktivity podle dobrých 

pravidel. 

 Strana kurdských pracujících, odstranění obchodů s drogami a zahájení kroků které 

znamenají moţnost vyuţít nabídek federalizace, proto zahájení aktivity legálních trhů i 

s významnějším finančním ziskem. Povinnost zastavit ozbrojené konflikty, zahájit 

diplomatické styky v podobě politické aktivity na úrovni parlamentu a zároveň 

vytvoření kroků které znamenají schopnost pro legální spolupráci s ostatními subjekty v 

celém světě. 

 Naxalite je hnutí v Indii které uznává Maoistický komunismus ale nevlastní zájem o 

politický postup v podobě bezpečného formátu a pro zájmy spolupráce s vládou Indie. 



Proto, v případě vašich zájmů pro naši federalizaci je problémem, vytvořit naši 

spolupráci a tak rozšířit hodnoty Naxalite do podoby nového státu nebo naší federace. 

Moje nabídky jsou spojit se, vytvořit federalizaci vašeho hnutí a proto podpořit i vznik 

skutečné formy vašeho státu jako skutečná vláda země s moţností vyuţívat teritoria na 

nových planetách. Pokud Naxalite bude podporovat bezpečnostní aktivitu a zabrání 

útokům proti stranám Indie, potom jsem opravdu ochotný spolupracovat v zájmu mojí 

nabídky která vede k vytvoření okamţité teritoriální rozlohy v hodnotě několik planet 

pro vaše hnutí Nexalite. Však je potřebné respektovat bezpečnost Indie a národa, 

federální vláda Imperium of Diamond's nepodporuje strany které páchají terorismus a 

zločin. Cíl federalizace je očistit hnutí od zločinu a vytvořit prostředí ve kterém není 

potřebné nový zločin rozšiřovat. Federace je vytvořena pro záměr sjednotit celý svět a 

tím vytvořit moţnost vzniku společného reţimu který uţ nedovolí aby mohl vzniknout 

jakýkoliv druh zločinu. Tím ţádám od kaţdého, kdo by mohl podpořit naši federalizaci 

a sjednocení se, podpoření celého našeho lidského světa. 

 National Liberation Army (Colombia) můţe vyuţít nabídek spolupráce a federalizace 

jen v případě zajištění skutečné dohody o dodrţování bezpečnostních zásad a odmítnutí 

ohroţovat reţim Kolombie. Je taky krásné, ţe vaše hnutí bylo zastávané ze strany 

váţeného kněze, a tím vaše zájmy byli udrţeny v souladu s moralitou, bez obchodů na 

drogách a nebo jiné kriminální aktivity. V takovém případě chci taky aby došlo k 

legalizaci ostatních obchodů a zastavení unášení ostatních lidí. Podpořím rozvoj 

legálních obchodů a mezinárodní aktivity. Je to výhodné se transformovát na civilizační 

skupinu neţ ztrácet udrţováním postojů ozbrojené skupiny. Pokud vaše strana bude 

vlastnit zájem o zřízení naší spolupráce, potom chci podpořit vaše hnutí a zaloţit vaše 

nová teritoria a schopnost vaší aktivity jako skupinu v podobě vlády země a vaší vlastní 

civilizace. Nabízím pro vás moţnost naší federalizace a chci vás podpořit, však ţádám 

od vás zájmy bezpečnosti a snahu pro udrţení pořádku, proto vás mohu podpořit 

prostřednictvím nových svobnodných teritorií v rozmezí několika planet ve vesmíru. 

Mohu pro vás zajistit vznik nového státu který bude pod vedením vaší vlády, tak v 

zájmu ekonomiky, civilizace, zákona i rozvoje a politiky, však ve společné federaci a se 

základem naší federální jednoty, jednota tak znovu společně s dalšími stranami hnutí a 

vlád které se taky rozhodnuli federalizovat se a vytvořit skupinu pro vznik nového 

světa. Pokud vaše strana podpoří sdílení textů a spolupráce v zájmu dalších aktivních 

hnutí v Americe i v celém světě, budu proto taky děkovat za vaši podporu. Naše snaha 

pro šíření našich aktivit a vytváření nové spolupráce znamená ţe my jednoho dne 

dokáţeme plně vyuţívat globální strategie, naše vlastní průmyslové sítě a zároveň tak i 

další naše společné obchodní trhy, společné naše politické struktury a hlavně plnou 

nezávislost. Náš zájem bude vytvořit formát společné bezpečnosti a svobody která pro 

nás zajistí moţnost vznik nového státu vaší strany. Pokud vy vlastníte zájem o naši 

spolupráci, já vţdy podpořím vás a nabídnu pro Vás mnoho dobrých moţností. 

 National Movement for the Liberation of Azawad vlastní mnoho mediálních vyjádření o 

teroristických aktivitách a zájmech, tak ve snaze o okupaci zahraničních teritorií jak je 

například Mali. Je však nutností dodát, ţe v případě, ţe vaše zájmy nejsou určeny pro 

okupace a násilí, taky v případě Vaší legalizace a zajištění postupu vaší skupiny podle 

pravidel bezpečnosti i s respektem nároku jurisdikce jiných států a hlavně Mali 

republiky, potom mohu uznát hnutí National Movement for the Liberation of Azawad 

jako legálně nárokované pro naši federalizaci a proto zhotovení spolupráce která bude 

znamenat náš globální rozvoj, vytvoření našich společných sítí a rozvoj strategiímdo 

rozsahu  celého světa. V takovém případě mohu podpořit taky vaši nezávislost která 



znamená schopnost rozšířit i Azawad do formy nezávyslého státu ale na území nových 

planet ve vesmíru. V kaţdém případě chci legální potvrzení o vaší aktivitě v Severní 

části Mali, zároveň budu ţádat o potvrzení vyhlášky a aktivitě o vaší snaze pro udrţení 

bezpečného kontaktu a bez konfliktů mezi vládou Mali, a mezi dalšími vládami v celém 

světě. Náš cíl je zahájit plnou politickou aktivitu a podle mezinárodních zásad. 

 Ogaden National Liberation Front je skupina která se sloţila společně v zájmu 

spolupráce pro nezávislost lidu Ogaden, však musí neustále docházet k problémům v 

podobě vládní opozice která šíří blokace a zájem pro poškození práv i nároků pro 

vlastní sebeurčení se. Hnutí musí v mnoho směrech trpět z důvodu opozice od vlády 

Etyopie, která šíří přesvědčení opačného významu, ţe Ogaden National Liberation 

Front se stává teroristickou skupinou a to z důvodu opozice. Proto chci vyjádřit i můj 

soucit a moje pevné pochopení, já jsem dnes ve stejné situaci, však ale pod okupací od 

Evropských vlád zemí které blokují moje práva a nároky, spravedlnost a současně i 

formu mojí vlády která je zaloţena  plně legitimních hodnotách. Dnes jsem proto 

ilegálně izolovaný od společnosti a kaţdý den pod monitoringem. Musím proto být však 

při plné samotě a bez moţností pro společekou komunikaci. Proto se snaţím získat 

podporu od ostatních stran v celém světě, a tím zaloţit krok našeho společného vítězství 

který znamená vznik pro mnoho nových světů pod naší společnou svrchovaností. Můj 

cíl je vytvořit novou federaci která sjednotí mnoho vlád zemí a národů, stejně tak jako 

hnutí, a proto dokáţeme sjednotit celý svět, rozšířit lidskou civilizaci do rozměrů 

vesmíru, aţ na další planety a zároveň tak i do rozměru nových galaxií, a tak i potvrdit 

pevnou hodnotu státu. Proto pokud vaše strana vlastní zájem pro naši spolupráci, 

vytvoření jednotné federace, tím pro vás chci přinést okamţitou podporu a zaloţení 

Vaší civilizace v podobě Hvězdného města, v prvním rozměru sto planet ve vesmíru a 

při schopnosti zaloţení civilizační spolupráce s dalšími hnutí a vládami ve vesmíru. 

Chci pro vás nabídnout kroky pro velký rozvoj a skutečně pro významnou nezávislost. 

Naše spolupráce můţe dokázat významný posun v zájmu svobody a taky v hodnotě 

významu vašeho hnutí které proto bude ihned se skutečnou schopností dosáhnout 

plných hodnot vlády země na úrovni nejvíce vyspělých vlád zemí. Pokud vy budete 

podporovat, moţnost naší spolupráce a federalizace, vytvoření nového kroku pro 

sjednocení celého lidského světa, proto po Vás chci ţádat o Vaši spolupráci a šíření 

mých textů dál, mezi další skupiny a hnutí pro nezávislost a svobodu. První cíl naší 

spolupráce je vytvořit naše společné politické sítě a dohody o kooperaci mezi ostatními 

komunitami, tak i mezi obchodníky a lidmy kteří budou podporovat rozvoj naší sítě, sítě 

trhů a obchodu, našeho průmyslu a zdrojů, tak i sítě politiky a nšich práv. Náš cíl je 

vytvořit nejvíce významné hnutí v celém světě a proto stvořit naši spolupráci která pro 

nás přinese krok v podobě skutečného úspěchu a vítězství, naše plná nezávislost, 

svoboda naše vítězství, vznik mnoho nových světů a rozměr který nejde měřit 

jednoduchou inteligencí člověka. Poku vaše hnutí vlastní zájem o naši spolupráci, já 

proto budu velice šťastný za vaši podporu a kroky pro naši budoucnost, pokud vy 

podpoříte naši budoucnost, já tak budu podporovat vás. Však v zájmu začátku, jsem 

nucený ţádat vaše prokázání bezpečnosti a bezkonfliktních zájmů vašeho směru. V 

takovém případě musím sledovat i vaše formy spolupráce i se Somálskými kmeny a 

respektování mezinárodních práv. Chtěl by jsem taky nabídnout moţnost zlepšení 

vztahů s vládou Etiopie, prostřednictvím moţnosti zaloţit společné obchody. Například 

trhy v podobě otevření naší dočasné rezervační zóny na území Etiopie a proto vytvoření 

našich kosmických transportů které my budeme vyuţívat pro kolonizaci nových planet. 

Pokud nás podpoří vláda Etiopie, my proto můţeme vytvořit zpětné trhy které i pro 



Etiopii mohou vytvořit silnějśí ekonomiku a civilizaci, i v hodnotách více neţ několik 

desítek miliard €. Proto, je moţné vyuţít i těchto kroků a tak zajistit náš společný 

rozvoj, spolupráci a budoucnost lidstva, v případě vašich zájmů federalizace je potřebou 

spolupracovat spíše pro celý svět, nezůstávat na jednom malém místě a proto ztrácet 

budoucnost, hodnoty které tak ztrácí celý svět a naše lidská budoucnost. 

 Ambazonia je území v podobě státu který uznává vlastní politický systém s nezávislostí 

na dnešním Kameroon, a tak národ vyhlašuje území podle časů koloniálních dob a proto 

jako jméno Jiţní Ambazonia. Hnutí pro osvobození Ambazonie je však v Exilu a pod 

útlakem ale se zastoupením ze strany UNPO pro reprezentaci nezastoupených národů. 

Můj návrh tím je vytvořit naši spolupráci která tak bude schopna vytvořit pro hnutí Jiţní 

Ambazonie novou schopnost pro plné politické aktivity a komunikaci ve společnosti, 

rozšíření i vlastních obchodů a styků s dalšími obchodníky, stejně tak jako moţnosti pro 

zaloţení dalších obchodních korporací v celém světě a tím i schopnost získávat vlastní 

suroviny. Moje nabídka je v podobě naší federalizace která znamená sjednocení vaší 

země do formy jedné spojené komunity, federální vlády Imperium of Diamond's. Proto 

je pro vás moţností vyuţít nabídky od federální vlády Imperium of Diamond's, nabídky 

které tak znamenají vznik nových teritorií Ambazonie na dalších planetách ve vesmíru, 

proto s plnou nezávislostí a skutečnou svobodou. Vaše hnutí proto bude uznávané jako 

skutečná forma vlády která tím bude rozšiřovat vlastní civilizace, vlastní ekonomiku a 

správu federálního subjektu Ambazonia. Naše spolupráce je schopna zajistit vznik 

speciálních technologií které budou určeny pro cestování ve vesmíru mezi Galaxiemi a 

zároveň pro moţnost kolonizovát nové planety. Vaše hnutí Ambazonia proto dokáţe 

vytvářet velké a významné civilizace z významných mrakodrapů a luxusních center, s 

významnou ekonomikou a velkou sílou bezpečnosti armád. V případě vašeho zájmu o 

spolupráci tak můţete podpořit náš úspěch a takovou moţnost, prostřednictvím šíření 

těchto dopisů a nabídek před další vlády zemí a jiné hnutí v celém světě. Naše nabídky 

proto budou rozšířitnaši spoluprácia taky zakládat naše dočasné rezervační zóny nebo 

vytvářet obchodní spolupráci s ostatními korporacemi v našich sítích. Dokáţeme 

výrazně posilnit naši ekonomiku a ihned pro kaţdého v naší spolupráci vybudujeme 

nové světy ve svobodných teritoriích dalších planet. V nejlepším případě je první 

vybudovat formát globální sítě našeho hnutí a tak následně je moţnost zaloţit další 

spolupráci i s vládou Kameroonu která tak můţe brzy podpořit naše styky vedoucí k 

lepším moţnostem spolupráce na které bude mít zisk kaţdý kdo bude postupovat podle 

zdravích zásad morality. Proto je taky potřebné, aby práva a mezinárodní systémy 

nároků podle spravedlností byli uznány i prostřednictvím vaší strany. Proto, my 

podpoříme rozvoj celého světa a společně dokáţeme významné úspěchy. Ambazonia 

bude brzy svobodný národ s vlastní nezávislou civilizací o rozměru přes několik stovek 

planet ve vesmíru, se samostatností a nárokem pro vlastní vládu ve federaci, tím vznik 

nové historie Ambazonie a schopnost dokázat velkých úspěchů. Já samozřejmně budu 

vţdy potěšen Vaší snahou pro spolupráci, proto budu skutečně rád za naše společné 

kroky které tak mohou stvořit nový svět. 

 Podněstří, Abcházie, Jiţní Osetie jsou radikální nebo jen částečně uznávaná hnutí které 

jsou zároveň bez plné hodnoty vlastních teritorií a nezávislosti podle uznávaných 

systémů mezinárodních pravidel a politických relací. Forma těchto států však vyuţívá 

vlastní schopnost jurisdikce a tak i s uznáním od národní většiny populace, proto je 

platné ţe stát se tím můţe prohlašovat jako platný, avšak je potíţ získat další legitimace 

tak z toho důvodu ţe začátky těchto států vznikly prostřednictvím okupace a násilného 

odtrţení území od svrchovaného státu. Stále tak je platné, ţe můj cíl je nabídnout 



moţnost pro naši společnou federalizaci a vytvoření skutečně nezávislé formy území ve 

federaci na rozloze dalších vesmírných planet. Je proto však nutnost respektovat několik 

důleţitých zásad a podmínek které znamenají vaší aktivitu pro vznik dohody se 

teritoriálně spornými státy, tak vznik moţnosti pro legální spolupráci a diplomatické 

vyřešení sporů které můţe být vyřešeno prostřednictvím postupu podle diplomatických 

zásad mezinárodních práv a uznávaných pravidel, v zájmu bezpečí a spolupráce. Pokud 

Vaše strany budou postupovat podle zásad o spolupráci a bez jakéhokoliv problému, 

potom je moţností vytvoření naší federalizace a to znamená vznik nových civilizací pro 

vaše země, tak i stejná moţnost pro země které vás tak podpořili spoluprácí. Nabízím 

tak moţnost vytvořit i formát globální spolupráce která v takovém případě bude 

vytvořena prostřednictvím moţností sdílení mých nabídek pro všechny formy hnutí zas 

svobodu, v celém světě. Společně vytvoříme společné trhy, vzniknou naše vlastní 

obchodní korporace které získají uznání ve většině zemích v celém světě stejně tak jako 

naše Banky které můţeme rozšířit do celého světa. Je potvrzené, ţe naše banky mohou 

vlastnit hodnoty v podobě významnějších neţ hodnoty planety Země. Náš cíl je 

vybudování ekonomiky a plné nezávislosti, silný růst ekonomiky a civilizace na úroveň 

vyspělého státu. V takovém případě dokáţeme vytvářet  mnoho pokroků pro rozvoj 

technologií a budeme schopni vyuţívat stroje které létají aţ na území dalších planet ve 

vesmíru, aţ za vzdálenost pozorovaných galaxií. Je proto schopnost, prostřednictvím 

naší federální spolupráce rozšířit teritoria vašich států přes rozlohu dalších planet ve 

vesmíru. kosmická teritoria budou určeny pro významný rozvoj a vznik civilizací které 

jsou mnohem hodnotnější neţ dnešní lidský svět. Proto pokud vy vlastníte zájem pro 

tento společný krok, je dobré se společně sjednotit v federaci a tím zahájit novou 

historii lidstva. 

 Saugeais moţnost pro federalizaci, stát s pozicí jiţně východní Francie. 

 Acheh-Sumatra National Liberation Front je skupina v podobě národa s právy pro 

skutečnou hodnotu státu, nezávislost a vlastní rozvoj civilizace podle vlastnoích zásad a 

pravidel. Hnutí a národ je však pod okupací od vlády Indonesie která stejným způsobem 

okupuje mnoho dalších jiných podobných forem území. Acheh je národ v počtu 

4.000.000 lidí, o nezávislost uznávající uţ přes 400 roků, však dnes pod okupací a 

diktátorství i korupcí ze strany Indonésie. Proto, můj návrh je podpořit vaše osvobození 

a vznik nového kroku který znamená schopnost pro vytvoření vlastních teritorií na 

dalších planetách ve vesmíru, proto se schopností vyuţívat teritoria která jsou v 

rozlohách významnější neţ naśe planeta Země. Takový teritoriální rozvoj znamená 

schopnost zajistit vlastní úspěch v rozšíření politických hodnot státu, tak i zisk 

významnější hodnoty mezinárodního uznání, stejně tak jako ostatní vyspělé a nezávislé 

země. Naše zájmy budou vytvořit krok pro plnou spolupráci se všemi dalšími subjekty 

stran za svobodu a nezávislost v celém světě. Náš cíl je společně sjednotit všechny 

podobné subjekty, proto aby z nás mohla vzniknout jedna globální politická skupina ve 

formě federace, proto skupina s plnou schopností pro vytvoření globálních sítí obchodu, 

politických aktivit a nebo například i formy bezpečnostní spolupráce. Naši partneři 

budou ostatní vlády v celém světě, politické strany, univerzity a instituce nebo edukační 

centra, korporace a obchodníci, banky a taky i některé další soudy jiných vlád zemí a 

taky jejich armády. Společně dokáţeme vytvořit důleţité hnutí které je schopné 

dosáhnout našeho vítězství a společně s federací zahájime rozšíření dalších teritorií na 

jiných planetách ve vesmíru, tak prostřednictvím speciálních technologií které společně 

my podle mých plánů dokáţeme zkonstruovat v hromadném počtu produkce. Proto, 

vaše národní zájmy mohou být schopny získat nezávislost od okupace a diskriminace, 



to znamená schopnost dokázat vytvořit kroky které budou znamenat vyuţití plné 

nezávislosti a svobod, odstranění strachu z okupace a z moţnosti Indonéského zločinu. 

Bude vytvořena nová civilizace Acheh a tak o rozměru přes několik stovek budoucích 

plamet v podobě Hvězdného města. Významné město které se stane centrem civilizace 

Acheh a proto tím můţe být budovaná vlastní a nezávislá ekonomika, nezávislý systém 

obchodu a strategie pro rozvoj, mnoho důleţitých forem nezávislých hodnot které z vás 

prostřednictvím spojenectví ve federální vládě, vytvoří z vás skutečně významný stát a 

zajistí významnou budoucnost. Proto pokud vy chcete podpořit lepší budoucnost, tím vy 

můţete vyuţít mých nabídek proto aby dopisy a komunikací a vedením organizovaných 

strategií, tak byla podpořena organizovanost naší sítě která tím můţe ihned a brzy 

vybudovat systém společnosti globálního charakteru. Naše společné sítě proto mohou 

dosáhnout podoby skutećně globálního rozsahu a my tak opravdu dokáţe vybudovat 

sílu významnějšího charakteru neţ dnešní vláda Indonesie. Proto je skutečné, ţe naše 

politika je krok pro bezpečí a tak znamená i společnou schopnost rozvíjet se zlepšovat. 

Vaše spolupráce bude vţdy vítaná a podporovaná, vaše hnutí Acheh se vţdy můţe 

přidat k federální vládě Imperium of Diamond's a tím i dosáhnout rozvoje pro vytvoření 

nové budoucnosti svobodného a dynamicky vyspělého národa. 

 Afrikaners pocházejí z Jiţní Africké republiky, národ který uţ v roku 1600 vznikl 

prostřednictvím zakládání kolonií Nizozemských a Britských reţimů. Dnes jsou však 

Afrikáners jako stát bez plného uznání, tak i na půdě svrchovanosti Jiţní Africké 

republiky. Afrikáners jsou skupina národního hnutí která jedná podle plně legálních 

zásad a v zájmu bezpečnosti, proto si chci dovolit nabídnout pomoc pro vaši budoucí 

svobodu a civilizační nezávislost. Chci pro vás nabídnout moţnost pro naši federalizaci 

která znamená podporu pro vaši sílu a úspěšnost, federalizace která pro vás zajistí 

podporu pro udrţení vaší kultury, civilizaci, rozšíření ekonomiky a tak zároveň i 

schopnost vytvoření si vlastního formátu skutečně nezávislé politiky stejně jako 

schopnost pro vytvoření vlastních armád a bojových jednotek se významnou sílou. Můj 

cíl naší spolupráce bude ihned zajistit schopnost vytvoření technologií se speciální 

schopností cestovat aţ do vzdálenosti přes několik dalších galaxií, a na pozice dalších 

planet ve vesmíru, tím my jsme schopni dosáhnout vznik nových a nezávislích teritorií 

na dalších planetách ve vesmíru a to znamená schopnost vytvořit civilizace o 

významných rozměrech. Civilizace které budou pod vaší správou a vedením, zastáním 

vaší kultury a národa, zastání vašich práv a ideologických svobod stejně tak jako taky 

schopnost pro zastávání vaší bezpečnosti. Budeme společně budovat rozsáhlé civilizace, 

také i ve vesmíru a kaţdé hnutí nebo národ které se k nám přidá proto dokáţe získat 

vlastní teritorium v podobě skutečné hodnoty Hvězdného města o rozměrech sto planet. 

Naše zájmy tím  jsou společně rozšířit naše aktivity formou federalizace, tak zahájit 

šíření tohoto dokumentu a dalších naboídek pro spolupráci s kaţdým vhodným 

subjektem na naší planetě, tak proto abychom společně dokázali vytvořit skutečné 

formy bezpečnosti  jistoty společného úspěchu. My tak proto dokáţeme zajistit globální 

spojenectví mezi ostatními vládami a státy v celém světě. Vytvoříme tak naše společné 

centra v podobě globálního měřítka a zajistíme si tak i významnější hodnotu neţ mnoho 

dnešních plně legitimních vlád zemí. Společně dokáţeme vybudovat rozsáhlou síť 

obchodní spolupráce, stejně tak jako schopnost vyváţet důleţité obchodní suroviny a 

začít tak i rozvoj naší civilizace. My společně můţeme vytvořit rozsáhlou síť 

spolupráce v Bankách, mezi dalšími vládami zemí, mezi dalšími korporacemi, 

mediálními agenturami, mezi dalšími skupinami v podobě hnutí a komunit, taky i různé 

formy armád a legálních ozbrojených sil, nebo nová centra pro produkci obchodních 



surovin, průmyslové aktivity a tak i plně nezávislé trhy s veškerou bezpečností i rapidní 

obranou. Pokud vaše strana národa Afrikáners vlastní zájem o naši spolupráci, tím je 

moţností zahájit i diplomatické vztahy v podobě vzniku smluv s vládou Jiţní Africké 

republiky která tak dokáţe vyuţít i našich nabídek a zájmů, nové moţnosti pro trhy a 

rozvoj Africké civilizace. To znamená schopnost vytvořit důleţitou spolupráci v 

Bankách, rozšířit modernizaci měst a taky vytvořit významnější pokrok pro naši 

spolupráci. Je také dobrou moţností navázat obchodní spolupráci s korporacemi Jiţní 

Africké republiky a proto dokáţeme zajistit vznik významného pokroku který bude 

znamenat okamţitou schopnost Afrikánského národa pro úspěch v podobě berzpečí a 

plná nezávislost s plnou podporou od vlády země lokálního charakteru. Tak stejným 

způsobem dokáţeme získat podporu i od dalších Severních zemí, ze kterých proto 

dokáţe vzniknout skutečně významná civilizace a se srovnatelnou hodnotou jako 

civilizace mezi zeměmi v Nejvíce vyspělém charakteru dnešních moderních civilizací. 

Samozřejmě je taky rychlá Moţnost získat rozsáhlou podporu pro odstranění 

kriminality a pro ochranu farmářů. Je moţností vytvořit spolupráci která bude aktivní a 

v zájmu mezinárodního rozměru. V tom případě, pokud vy chcete vyuţít těchto 

moţností, je proto skutečně jisté ţe vy budete přivítaní a současně budete plně 

podpořeni ze strany Federální vlády Imperium of Diamond's. 

 Ahvazi národ je skupina reprezentovaná prostřednictvím strany Democratic Solidarity 

Party of Ahwaz, dnes na území Iránu, v prtovincii Al-Ahvaz. Skupina uznává vlastní 

národní nezávislost a snaţí se získat uznání vlastního státu. Dnes je však tento zájem 

blokovaný ze strany Vlády Iránu, která blokuje hnutí a porušuje práva a nároky tohoto 

hnutí. Já chci podpořit rozvoj bezpečí a taky podpořit rozvoj svobody i hodnoty 

budoucnosti celého národního hnutí Ahvazi. Můj plán je prezentovat pro vás moţnost 

naší spolupráce která bude směrována pro váš zisk ay úspěch nezávislosti, svobody, 

vlastních práv ale tak i moţnost vyuţívat vlastní teritoria a rozšiřovat vlastní civilizace 

Ahvazi. Taková moţnost se zakládá na mých nabídkách pro naši společnou federalizaci 

která znamená naše sjednocení se a tím společně vytvoříme schopnost vyuţívat naše 

globální síly a sítě politiky, bezpečnosti, tak i naše sítě globálního obchodu. Společně 

jsme schopni vytvořit naše formy spolupráce které se stanou zdrojem velké inteligence 

a proto bude naše hnutí se schopností vytvořit úspěch který my dokáţemed vyuţít pro 

opravdu velké a významné kroky plné úspěchu. Naše federalizace tím přináší velké 

kroky, svobodné hodnoty které budou předány pro kaţdý národ v naší federaci. Tím, 

aby národ mohl být ihned svobodný a s nárokem pro okamţité uznání jako plně 

svrchovaná vláda země, tím pro váš národ vzniknou nová teritoria a tak na území 

nových planet ve vesmíru. My společně budeme vyuţívat speciálních technologií které 

jsou se skutečnou schopností cestování mezi galaxie, a návštěvy nových planet ve 

vesmíru. Proto vaše hnutí získá prostřednictvím naší federalizace moţnost vyuţívat 

nových planet ze kterých vznikne formát Hvězdného města. Kaţdé hvězdné město se 

tím bude zakládat na rozloze přes 100 planet, skutečně významná civilizace. Federální 

vláda pro vás zajistí všechny potřebné hodnoty, stavby měst i mrakodrapů, stavby pro 

nemocnice, školy i průmyslové zóny a inţenýrské sítě. Rozvoj bude také ve 

zdravotnictví, školství a nebo v zájmu bezpečnosti a profesních hodnotách populace. 

Vaše hnutí za národní nezávislost proto vytvoří vlastní vládu země která tak bude 

svrchovaná přes území a civilizace stovky planet, území vašich nových národů a 

civilizací planet Al-Ahvíz a proto moţnost vytvářet novou historii pro vaši svobodnou 

budoucnost a moţnost dalších vítězství společně s naší federací která vás bude dál 

podporovat v mnoho dalších moţnostech významného rozvoje. Vaše vláda získá 



hodnoty národní svobody i práva uznání jako politický subjekt plného charakteru. 

Pokud dnes, vy podpořite naši spolupráci, spolupráce pro naši federalizaci která 

znamená společnou schopnost vítězství, je dobré pro takové zájmy zahájit kroky které 

budou schopny vytvořit rozsáhlejší spolupráci která bude schopna úspěchu a vítězství, 

tím prostřednictvím šíření sítě spolupráce mezi ostatní vlády v celém světě, tak i mezi 

ostatní skupiny organizovaných hnutí pro svobodu a vlastní uznání nezávislosti. Je 

proto moţností vytvořit zároveň taky spolupráci mezi obchodními korporacemi, mezi 

bankami v celém světě, v zájmu mnoho NGO's a organizací, komunit i hnutí, mezi 

dalšími skupinami které mohou podpořit rozvoj našich sítí do formy globálního 

charakteru. My proto můţeme ihned zakládat nové nadnárodní korporace které mohou 

být obchodně aktivní i na území dalších vlád zemí v celém světě. Společně proto 

budeme vyuţívat mnoho forem průmyslu, zemědělství, obchodních surovin pro národní 

směny, a mnoho jiných hodnot. Tím vytvoříme naši nezávislost která proto můţe být 

plně úspěšná. Jeden z prvních úspěchů můţe být vytvořen i prostřednictvím spolupráce 

s vládou Iránské republiky, tím dokáţeme prostřednictvím nabídek a obchodů rozšířit 

společná pouta která zajistí jistotu našeho úspěchu a schopnost se rozvíjet i ve vaší 

provincii Al-Ahvíz, tak bez jakýchkoliv blokací a okrádání o práva a svobody nebo 

omezení našich zájmů. Vláda Iránu s velkým zájmem přivítá naši spolupráci, protoţe 

pro Irán bude naše hnutí taky s hodnotou rozhodující o budoucnosti Iránu. Je však 

problém, ţe vláda Iránu se nechala zkorumpovat od opoziční Francie, ale pro nás to 

není problém protoţe v případě konfliktu dokáţeme ihned sesadit vládu Iránu a zajistit 

práva Iránského národu pro sebeurčení nové vlády  legálními hodnotami. Podle všech 

práv a nároků a zákonů, neexistuje jakákoliv osoba nebo skupina která můţe vlastnit 

právo pro kroky jako opozice proti nám. My proto vytvoříme i naše armády a vojenské 

síly, společně dokáţeme vybudovat významný subjekt který ihned dokáţe vytvořit 

vlastní nezávislost a bezpečí. Pokud vaše strana vyuţije těchto nabídek, vy tím můţete 

dosáhnout moţnosti velkého úspěchu a v kaţdém případě budete podpořeni ze strany 

federální vlády Imperium of Diamond's, národ Ahvíz bude uţ vţdy skutečně svobodný. 

 Asyria národ je skupina křesťanské populace která pozůstává ještě z doby Asyrské, 

několik tisíc roků před naším letopočtem, tak v dobách kdy předci tohoto národa byli 

jedni z hlavních kdo zaloţili první texty Bible, první texty Bible které jsou tak 

zakladatelem velké většiny dnešních forem náboţenství a kultur. Asyřané jsou proto 

jako jeden z nejvíce důleţitých zásad naší lidské historie, je to národ který je počátek 

kmene prvního náboţenství a víry v Boha, ten Bůh ze kterého vznikly dnesní 

Křesťanství, Církve, tak i Islámská víra, ale i v některých zemích se schopností vzniku i 

některých Hinduistických forem víry. Asyrské národy jsou jedny z dnešních nejvíce 

významných skupin které vytvořili historii lidské rasy. Můj zájem je poskytnout pro 

národ Asyrie novou podporu a tím vytvořit mnoho nových kroků spolupráce která můţe 

zajistit plné svobody pro Asyrský národ, tak i hodnoty skutečného státu s mezinárodním 

uznáním. Já jako federální vláda Imperium of Diamond's vlastním ideologii která 

znamená aktivitu pro sjednocení celého lidstva a vytvoření jednotného národa přes celý 

lidský svět. Proto chci nabídnout moţnost naší spolupráce v podobě federalizace pro 

Vaše národní hodnoty, proto následně vytvoření spolupráce která pro Vaše Asyrské 

národy zajistí bezpečnost a významný rozvoj vaší Asyrské civilizace. Moje nabídka v 

podobě návrhu federalizace znamená pro vaše hnutí moţnost dosaţení hodnoty 

vyspělého státu s mezinárodním uznáním, tím ţe federální vláda vás skutečně 

významně podpoří v mnoha směrech naší budoucnosti. Asyrský národ tak 

prostřednictvím federalizace získá vlastní teritoria v hodnotě plných nároků pro rozvoj 



nové civilizace a se schopností udrţení a šíření Asyrských kultur, tradic, zvyků i jazyka. 

Federální vláda Imperium of Diamond's pro vás zajistí schopnost vyuţívat technologie 

které mohou cestovat na povrch planet aţ v dalších galaxiích. Proto Váš národ můţe 

zaloţit vlastní civilizace o rozloze celé planetární šířky, civilizace která prostřednictvím 

federální vlády Imperium of Diamond's bude podporovaná pro rozvoj do podoby 

Hvězdného města které proto bude o síle 100 planet pro Novou Asýrii. Vytvoříme tak 

společně novou zemi pod vedením vaší vlády a s pomocí od federace. Vaše vláda proto 

zaloţí vlastní ekonomiku a trhy, vlastní průmyslové zóny, tak i vlastní zóny pro 

zemědělství, mnoho dalších důleţitých hodnot. Krok který pro vaše národy Asýrie 

mohou znamenat vznik nové budoucnosti a znovu zaloţení Asyrské civilizace v 

opravdové velkoleposti. Pokud vaše strana vlastní zájem pro vyuţití těchto nabídek naší 

federalizace, my proto můţeme dosáhnout významných úspěchů které znamenají naši 

schopnost se rozšiřovát svobodně a bez omezení od jakýchkoliv stran dnešní moţnosti 

opozice. Pro tento zájem je moţnost tím vytvořit naši spolupráci ihned a tak rozšířit 

moje nabídky mezi ostatní hnutí v celém světě, mezi všechny další jiné skupiny které 

mohou být ve stejné situaci jako dnešní národ Asýrie, tak stejně znovu kaţdé skupině 

která se snaţí o vyhlášení vlastní nezávislosti, svobody a práva. Tím společně 

vytvoříme globální spojenectví s ostatními stejnými skupinami ze kterých vznikne 

globální aliance národů které společně mohou zaloţit i vlastní ekonomiku, vlastní zóny 

průmyslu a zemědělství, vojenské síly a armády, zdroje důleţitých surovin a taky i 

formy jiné mezinárodní spolupráce mezi zájmy politiky, obchodu a bezpečnosti. 

Společně dokáţeme navázat na mnoho obchodů v celém světě, spolupráce s obchodními 

korporacemi, spolupráce mezi bankami, mezi organizacemi, mezi národy a vládami 

zemí, mnoho moţností spolupráce mezi dalšími subjekty v podobě důleţitých subjektů 

světové politiky a společnosti. My tak dokáţeme rozšířit náše onchody i do zahraničí a 

můţeme zakládat mnoho forem onchodních korporací v celém světě. Naše spolupráce 

taky znamená schopnost brzy sjednotit významnou vojenskou sílu a taky významné 

vojenské technologie. Můţeme tím vytvořit kroky které budou znamenat vznik 

dostatečných sil proto abychom dokázali odstranit teroristické hnutí ISIS z území Iráku 

a Sýrie. Společně dokáţeme stvořit speciální technologie které jsou se schopností 

odstranit ISIS do pouhých 14 dnů. Proto, my zajistíme navrácení stability pro vládu 

Iráku a proto jsme schopni zahájit i významnější spolupráci s vladou Iráku, proto i 

můţeme získat svolení pro rozšíření obchodní spolupráce a taky i například první 

moţnosti pro vznik dočasné privátní zóny pro schopnost produkce vojenských 

technologií které odstraní ISIS terorismus z celého prostoru Sýrie a taky z prostoru 

Iráku, následně budou takové technologie vyuţívány pro pomoc a podporu ostatních 

vlád zemí v celém světě. Je skutečností, ţe Evropská politika uţ dlouhou dobu znala 

informace o terorismu od ISIS a jejich plány, však Evropská politika je nechala proto 

aby mohli terorismus uskutečnit a dál tak postupovat, poškodit stabilitu světového míru. 

Pokud my dokáţeme vytvořit plnou schopnost společné aktivity, potom je jistotu ţe 

mohu odstranit ISIS z celého Iráku, ihned do několika dní, maximálně dva týdny. To 

znamená ţe i UNGA a UNSC musí ihned a okamţitě podpořit bezpečnost pro aktivity 

našich zájmů, tak musí souhlasit kaţdý. My proto brzy dokaţeme vyuţít rozšířenou 

spolupráci v celém světě, a tak z našeho federálního hnutí vznikne národ s plnou 

samostatností a schopností vybudovat skutečně nezávislá teritoria na území nových 

planet ve vesmíru. My jsme společně s významnou schopností zvítězit, my však proto 

musíme jen spolupracovat a šířit naše sítě pro spolupráci s ostatními národy v celém 

světě. My proto dokáţeme vytvořit naši nezávislost a sílu, vyznamné hodnoty pro naši 



budoucnost a schopnost samostatnosti našich národů i bezpečnost. Uţ nebude ţádný 

subjekt který bude okupovat nás, uţ nebude ţádný subjekt který nebude poškozovat 

naše zájmy a svobody. Proto já vás ţádám o vaši spolupráci a věřím ţe my společně 

můţeme dokázat dosaţení významného úspěchu který bude dobrý a podpooří tak 

svobodu pro mnoho dalších národů v celém světě. Pokud vaše strana vlastní zájem pro 

naši spolupráci, já vás vţdy rád podoořím a budu vás v dobrém vítat, budu vţdy 

potěšený za vaše zájmy. 

 Balochistán je národ který je ze země Pákistán. Balochistán je národní hnutí které 

usiluje o vlastní nezávislost a funkci svobodného státu. Proto chci podpořit nové 

moţnosti vlády Balochistánu, moje nabídky v podobě federalizace a tak proto v zájmu 

moţností významného pokroku pro vaši budoucnost a rozvoj civilizace Balochistánu. 

Moje nabídka v podobě naší federalizace znamená moţnost nového a významného 

pokroku který bude rozvojovím pro vaše hnutí a budoucí historii Balochistánu, nové 

hodnoty vašeho národa. Federalizace která pro vás dokáţe vytvořit nová teritoria která 

pro váš národ znamenají moţnost plné hodnoty nezávislosti a svobody, hodnoty plného 

formátu jurisdikce podle vaší vlády Balochistánu a tak znovu podle všech hodnot 

politického subjektu se svrchovaností která bude podporovaná federální vládou 

Imperium of Diamond's. Federální vláda Imperium of Diamond's vlastní moţnost 

produkce speciálních typů technologií pro cestování ve vesmíru, mezi galaxiemi a super 

skupinami galaxií. Proto, Federální vláda Imperium of Diamond's pro Vás bude 

podporou zajišťovat nové moţnosti znamenající schopnost rozšířit vaše teritoria 

Balochistánu přes rozlohu několik nových planet. Federalizace Balochistánu proto 

znamená vytvoření nových a nezávislých teritorií na dalších planetách, vaše moţnost 

zakládat proto vaši ekonomiku, rozvíjet trhy a civilizaci, udrţet i rozšířit vaše národní 

kultury stejně tak jako udrţovat aktivitu plné bezpečnosti pod správou vaší jurisdikce a 

zákona i bezpečnostních sil, a tak vţdy s moţností vyuţívat podporu spolupráce od naší 

společné federace. Vaše zájmy Balochistánu proto mohou výrazně posilnit na vlastních 

hodnotách v podobě naší federální spolupráce pro vytvoření kroku znamenající vznik uţ 

prvních civilizací o skutečném rozměru přes sto planet ve vesmíru, všechny planety 

kolem jedné hvězdy a tím v podobě Hvězdného města s funkcí jako jedna významně 

vyspělá civilizace. Vytvoříme společně silnou civilizaci která bude velkým významem 

lidské rasy. My dokáţeme vytvořit nové a významné kroky které znamenají moţnost se 

společně sjednotit a vítězit. Naše spolupráce můţe začít uţ například tím krokem, ţe 

Vaše vláda a reprezentace Balochistánu zahájí šíření mých nabídek pro kaţdé hnutí v 

celém světě, a my proto dokáţeme stvořit významnou federaci o rozměrech mnoho 

Hvězdmých měst v přepočtu na subjekty v naší federaci, tak i další federální centra. 

Podpoří nás mnoho hnutí a komunit, společně s mnoho dalšími vládami zemí na naší 

planetě, my tak proto stvoříme nejvíce silnou zemi v historii lidské existence a my se 

proto staneme důleţitý člen světové politiky. Společně dokáţeme vytvořit kroky které 

budou znamenat moţnost vzniku naší jednoty která můţe znamenat nový a významný 

začátek nové éry a naděje i budoucnost pro národ Balochistánu. Spolupráce kterou bude 

spoluprácí podporovat mnoho bank, korporací, univerzity a instituce nebo další jiné 

významně důleţité státy a hnutí. Náš cíl je budovát globální spolupráci a skutečně 

vytvořit jednotu lidské rasy. Podpoříme společně taky rozvoj v Pákistánu a dohodneme 

se o moţnostech naší obchodní spolupráce. Náš cíl znamená schopnost vybudovat 

rozsáhlé obchodní sítě uţ přímo v Pákistánu. Společné obchody na architektuře, na 

technologiích, na strojích a technice, na zbraních nebo taky modernizaci zemědělství a 

dalších jiných forem trhů jako jsou sluţby a průmysl. Podpoříme taky i významné 



moţnosti pro vládu Pákistánu, tak já proto věřím ţe vláda Pákistánu dokáţe skutečně 

podpořit i náš osobní rozvoj a my tak dokáţeme ihned vyuţívat naši dočasnou 

autonomní zónu průmyslové aktivity která vznikne prostřednictvím bilaterální dohody s 

vládou Pákistánu. Vláda Pákistánu proto získá významnou podporu z vašich stran a 

společných zájmů. Systémem naší spolupráce s vládou Pákistánu bude moţnost zahájit 

naše formy společných nabídek pro rozvoj a my tak proto můţeme vybudovat mnoho 

důleţitých obchodů které pro Pákistán mohou výrazně posilnit finanční ménu, tak i 

dalšími moţnostmi zlepšit postavení na světové politické úrovni, nebo současně 

můţeme přesvědčit vládu Pákistánu pro krok v podobě naší federalizace a vytvoření 

protoplně společných sil které budou pro celý svět významnější neţ OSN. Proto já 

nabízím moţnost vyuţít mých dopisů a textů proto abychom společně mohly dosáhnout 

významného úspěchu a společné práce která bude v případě společného sjednocení s 

dalšími komunitami jako plnohodnotný důkaz za naši společnou hodnotu legitimní 

vlády v kaţdém směru a se všemi právy jako politický subjekt s vlastní nezávislostí, 

dostatečný pro plné uznání od ostatních vlád zemí. Společně dokáţeme vybudovat 

silnou a organizovanou strukturu kterou budeme rozšiřovat přes celý svět a jednoho dne 

tak dokáţeme sjednotit i celý náš lidský svět. Proto, pokud Vy jako strana Balochistánu, 

budete vlastnit zájmy o naše sjednocení a tak zájem pro podpoření sjednocení lidstva, 

tím taky budete v kaţdém případě přivítáni pro naši spolupráci a my tak budeme 

vytvářet kroky které jsou novou budoucností lidské rasy a jednoty národů. My společně 

dokáţeme rozšířit lidskou civilizaci přes úroveň významnější neţ několik Galaxií ve 

vesmíru. 

 Barotseland je forma národní komunity která vznikla na území u hranice Zambie, na 

jiţní části  kontinentu Afriky. Barotseland je národní skupina která se v patnáctém 

století při koloniální éře stvořila z 38 komunit které tak tímto dokázali zajistit svůj vznik 

v podobě jednoho hnutí národní síly, však jako skupina s významnou vlastní 

dezorientací prostřednictvím rozdílnosti jazyků a částečně i tradic. Barotseland byl do 

roku 1960 jako samostatný stát, dokud však nebyla uskutečněna anektace území 

prostřednictvím vlády Zambie která tak do dnešního dne okupuje stát Barotseland. 

Často dochází k vytváření teroristických činů ze strany vlády Zambie a tak vzniká 

situace zabíjení osob které uznávají legitimní práva pro svobodu Barotselandu a 

zároveň tak i dochází k uzavírání neviných osob do věznice. Dochází často k vojenským 

formám útlaku svobody, proto chci zajistit moţnosti společného vyjednávání s vládou 

Zambie, proto aby vláda Zambie respektovala všechny práva a nároky národa 

Barotseland. Je skutečné, ţe naše mezinárodní spojenectví v kaţdém případě zajistí 

vznik federálních armád které budou mnohem významnější sílou neţ armády Zambie. 

Proto v případě naší mezinárodní spolupráce tímto ihned zajistíme společnou schopnost 

úspěchu který znamená bezpečnost a moţnost pro dosaţení uplatnění práva pro 

svobodnou komunikaci a tak i politické debaty s vládou Zambii, ze strany nárokované 

vlády Barotselandu. Barotseland tím bude vlastnit právo pro vlastní politické aktivity a 

tak ve stejném smyslu i nárok pro reprezentaci Barotselandu v parlamentu Zambie a 

proto zajistit i základní vliv na vládu Zambie a povinnosti. Tak tím dojde k plné 

moţnosti diplomatické komunikace. V kaţdém případě, ihned v období mojí 

schopnosti, kdy já budu schopný aktivit, tak pro Barotseland zajistím rozšířenější 

podporu v médiích a taky ve směru politiky i mezinárodních skupin NGO's, obchodníků 

a jiných komunit, a tak vytvoříme plné odstranění okupací od vlády Zambie. Moje 

nabídka pro Barotsland je vytvořit naši formu spolupráce která tak znamená moţnost 

pro společnou federalizaci a dosaţení významnější hodnoty vlastní bezpečnosti a 



obrany schopnosti proti zahraničním formám okupace a nebo porušení našich práv i 

nároků. Společně dokáţeme vybudovat i mezinárodní politickou spolupráci která pro 

nás bude znamenat skutečnou schopnost vítězství proti opozici která se podle 

mezinárodních pravidel zakládá na formátu terorismu který musí získat sankce. Proto, 

naše zásady spolupráce se budou věnovat pro získání politické podpory od celé Afriky, 

Arábie, jiţní Ameriky a Asie, proto aby vláda Zambie získala plné sankce a zároveň aby 

naše strana mohla provádět kontroly i opatření bezpečnosti v Zambii. Pro Africkou Únii 

bude naše federace důleţitější neţ jakákoliv hodnota vlády Zambia. V kaţdé Africké 

zemi dokáţeme posilnit HDP minimálně o 100%, tak jen prvním krokem přátelství. 

Armáda Zambie pro nás nebude hrozbou, dokáţeme ji porazit do několika minut tak 

brzy i se schopností odchytu teroristických politiků Zambie, které následně budeme 

tvrdě trestat. Tresty budeme provádět i za všechny politické vězně na kterých je 

prováděné násilí, čím větší násilí proti vězňům, tím budou znovu tvrdší a tvrdší tresty za 

terorismus. Náš cíl není vytvořit vláku proti vládě Zambia, my ale chceme aby vláda 

Zambie plně respektovala vlastní povinnosti politických dohod. Pokud však vláda 

Zambie spácha genocidu, nebedume respektovat vládní nároky které vznikají 

odmítnutím podepsat mezinárodní dohody pro prevenci genocidy, my v takovém 

případě vyuţije Charty OSN a dalších mezinárodních zásad které zakazují jakýkoliv 

krok v podobě Genocidy, a tím vyuţijeme mezinárodní politié aliance pro svrţení 

teroristického reţimu Zambie. Zároveň, my vyuţijeme pro naši přesilu i hodnoty naší 

globální spolupráce která se bude zakládat nad rozvojových aktivitách v zájmech našich 

obchodních, politických a bezpečnostních sítí mezi všemi světovými obchodníky, 

korporace, banky, obchodní organizace a asociace, společnosti v podobě komunit a 

dalších jiných hnutí. Společné formy naší spolupráce mohou dosáhnout hodnoty která 

bude brzy skutečně vítězná a úspěšná, schopná zajistit společnou bezpečnost a 

nezávislost, aktivity které mohou vytvořit naši hodnotu která bude úspěšnější neţ 

opozice Zambie a tak my vytvoříme hodnoty které mohou vládu Zambie ihned zničit, 

legálně svrhnout a tak prostřednictvím plné globální podpory všech národů. Společné 

formy našich federálních aktivit mohou vytvořit schopnost ihned předstihnout i všechny 

ekonomické hodnoty Zambie, tak i všechny hodnoty mezinárodní spolupráce mezi 

ostatními vládami zemí. Náš cíl je šířit přátelství a spolupráci, my proto budeme chtít 

vytvořit taky pevné přátelství a diplomacii s vládou Zambie ale my proto budeme pevně 

poţadovat a Zambie respektovala politické a mezinárodní povinnosti. Ihned dokáţeme 

vybudovat i nezávislá teritoria na dalších planetách a zaloţit proto naše nezávislé 

civilizace. Uţ jen první plány technologií a projektů pro nás vytvoří moderní 

průmyslová centra se schopností produkce moderních letadel, aut, zbraní, stavebních 

materiálů, robotiky i elektroniky, chemie i základy dalších vyspělých trhů, a tak stejně i 

schopnost vyuţívat moderní centra zemědělství která budou plná vody a vyspělých 

surovin jako jsou rozsáhlé druhy zeleniny, ovoce i jiné důleţité suroviny a zvěř. Nové 

technologie které budeme vyuţívat, my můţeme vytvořit rozsáhlá horizontální centra 

umělých lesů a pralesů, dále i vyspělé rekreace a světový turismus který bude oslavovat 

zemi Barotselandu. Však jako hlavní krok mojí nabídky pro federalizaci je vytvořit 

systém globální spolupráce se všemi dalšími hnutí pro svobodu a nezávislost, pro 

spravedlnost a názor. Proto společně dokáţeme vytvořit federalizaci se mnoho 

skupinami z celého lidskéhomsvěta a tím jsme schopni vytvořit významnou zemi která 

v historii lidstva bude uznávaná jako ta nejsilnější a nejvíce úspěšná. Dokáţeme 

sjednotit mnoho národů a tím posilníme jméno lidské budoucnosti, The One World ! 

Naše federace bude úspěšná taky ze strany moderní vědy i průmyslu, proto dokáţeme 



vytvářet speciální technologický pokrok který znamená vznik technologií které jsou 

schopny létat aţ do dalších galaxií a kolonizovat nové planety na kterých my můţeme 

zakládat naše nové civilizace. Kaţdé hnutí, stejně tak jako vaše strana Barotseland 

budete obohaceni o nová a nezávislá teritoria na kterých není existující jakýkoliv jiný 

legální nárok jiného subjektu a nebo vlády. Společně dokáţeme vytvořit rozvoj nových 

civilizací v naší federační spolupráci a proto kaţdý federální subjekt získá nové 

teritoriální hodnoty v podobě Hvězdného města, to je město které je o rozloze přes Sto 

planet kolem jedné hvězdy jako slunce. Sto planet, planety plné přírody, planety plné 

surovinových zdrojů a energií, taky výhodné planety které jsou celé jen s průmyslovou 

aktivitou, tak i vědecká a jiná civilizovaná centra. Národ Barotselandu bude proto plně 

svobodný a významný, zaloţený na vlastních zdrojích, vlastní aktivity civilizace, vlastní 

armádní síly a technika, taky i vlastní sítě politiky které brzy rozšíříme do plného 

formátu člena OSN, tak brzy i do podoby zasedatele ve skupině UNSC. Dokáţeme 

zároveň obhajovat území Baroselandu v Africe, tím dokáţeme v Baroselandu vytvořit 

nové centrum planety Země pro naši kosmickou komunikaci s dalšími civilizacemi v 

naší federaci a spojenci, proto my budeme taky důleţití pro ostatní vlády zemí které 

potřebují s námi udrţet obchodní a politické styky které znamenají udrţení lidské rasy v 

jednotném celku který udrţuje stabilitu a hodnoty formátu světové politiky a její 

budoucnost, tím i jistoty bezpečnosti mnoho národů na planetě Země. V kaţdém směru, 

mnoho hodnot které jsou důleţitější neţ existence vlády Zambie. Pokud vy přivítáte 

naši spolupráci, my tak proto dokáţeme vybudovat rozsáhlí rozvoj naší společné 

budoucnosti, a tím je jistotou uţe já vás chci v dobrém přivítat a ja budu vţdy v dobrém 

podporovat vaši budoucnost. Budu šťastný za vaši spolupráci. 

 Batwa je národ v podobě kmenových skupin které ţijí nezávisle a podle vlastních kultur 

i přesvědčení, tak uţ několik tisíc roků. Národ Batwa ţije v zájmu kmenové politiky a s 

respektem lokální svrchovanosti teritorií vládou Ugandy, tím i vláda Ugandy podporuje 

národní rozvoj lidí Batwa, a jejich práva a udrţení kultur i zájmů. Lidé Batwa se také 

jsou schopni rozvíjet, vzdělávat a reprezentovat i na úrovni politických okruhů se 

zájmem o rozšíření vlastní spolupráce se ostatními národy, organizacemi a spolky v 

celém světě. Lidé Batwa jsou národ v podobě plného charakteru vlastní originality, s 

vlastní kulturou a tradicemi i ideologií, tím je národ hezkou perlou lidské společnosti 

celého světa a je třeba si těchto národů mnohem více váţit. Proto já chci vytvořit a 

představit moje nabídky které pro národ Batwa mohou zajistit mnohem významnější 

schopnost rozvíjet se a udrţovat i svoji kulturu, zlepšit ţivotní podmínky i 

modernizovat například zdroje, sociální moţnosti a taky i dynamiku základů Batwa 

společnosti. Můj návrh je, podpořit národ Batwa, novou moţností která znamená 

spolupráci v podobě naší federalizace a tím vytvoření i nových území která budou pro 

národy Batwa vţdy svobodné a vytvořeny pro rozvoj další Batwa civilizace i s plnou 

hodnotou Batwa kultur, tradic, zvyků a vyznání, tak vţdy podle svobodné volby 

demokracie národa Batwa jeho populace. Nabídka pro federalizaci je zaloţena podle 

konstitučních pravidel federální vlády Imperium of Diamond's, a tím v případě vaší 

ochoty pro spolupráci bude vytvořena vaše vláda, vláda Batwa národní demokracie 

která získá nárok pro svrchovanost nad územím vaší planetární civilizace, tak i s nároky 

pro rozvoj planetární civilizace do podoby Hvězdného města které jednoho dne dokáţe 

být v podobě aţ sto planet kolem jedné hvězdy. Federální vláda Imperium of Diamond's 

bude podporovat zachování vašich tradic, kuktur, zvyků i ideologie a náboţenství, 

stejně tak bude federální vláda Imperium of Diamond's plně podporovat vase národní 

zajmy pro váš spravedlný rozvoj a vyspělost. Federální vláda pro vás zajistí rozvoj 



vašich center pro zisk všech zdrojů pro funkce vaší civilizace, bude zajištěný taky 

rozvoj základních civilizačních prvků které udrţují existenci národů a významnost 

jejich budoucnosti, proto bude s podporou vytvořena nemocnice a zdravotní centra, 

centra pro vzdělávání a výuku mládeţe, centra pro vaše společenské srazy a komunitní 

události, tak i další centra pro vaše kulturní zájmy a aktivity. Federální vláda Imperium 

of Diamond's je skupina vlády v podobě ideologie o sjednocení celého lidského světa, 

to znamená odstranění rasismu a nenávisti mezi národy, odstranění zločinu a škod nebo 

špatných hodnot společnosti. Federální vláda chce sjednotit všechny národy a proto 

vytvořit společný svět který bude dokonalí a s plnými právy pro kaţdého, pro kaţdého 

jednotlivce a bez rozdílu nároků a uplatnění práv. Federální vláda proto bude 

spolupracovat s vámi, podporovat vás a snaţit se pochopit všechny vaše zájmy proto 

aby vaše budoucnost mohla být vţdy v dobrém a v zájmu vašich svobod i kultur a 

národního rozhodnutí. Proto bude taky podpořen i váš rozvoj národa a vasí civilizace, 

tak i se snahou dosáhnout do podoby vyspělých států. Federace pro vás zajistí 

schopnost vyuţít vaši tradiční kulturu a umění pro vytvoření moderních staveb 

architektury, pro vytvoření textilů ve stilu Batwa národních zvyků ale z moderních 

materiálů, tak i stejně bude zajištěna vaše moţnost pro vyuţití zdrojů potravin 

moderním způsobem, vyuţívání informačního internetu, telefoní komunikace, vaše 

vlastní televize, vaše vlastní zájmy obchodů s výrobky které vaši přátelé vyrábějí z 

radosti a pro společná pobavení. Pokud vaše strana vlastní zájem o takovou spolupráci, 

tím by jsem byl skutečně rád za vaši ochotu a spolupráci. Pokud jsou takové vaše 

zájmy, vláda tak můţe deklarovat a my spolecně tímto dokáţeme vytvořit spolupráci 

kterou dokáţeme šířit mezi další nezastoupené národy které tímto se stanou přátelé naší 

federace a v míru nás mohou podporovat jako federální člen a přítel naší společné 

budoucnosti. Společně dokáţeme vytvořit spolupráci globálního charakteru, tak i mezi 

mnoho NGO's, mezi mnoho organizacemi, komunitami a hnutí které mohou podporovat 

váš národ Batwa a tak tím i naši společnou federalizaci. V kaţdém případě budeme 

podporovat taky vládu Ugandy, zajistíme naše aktivity v souladu tak aby mohli být 

udrţeny a rozšířeny dobré vztahy a společenské přátelství. Já v podobě federální vlády 

Imperium of Diamond's chci podpořit vládu Ugandy prostřednictvím rozvoje civilizace 

a zdrojů, kroky pro lepší ţivotní kvality, moţnosti pro vytvoření významnější 

samostatnosti a kvality, tak i ve směru ekonomického rozvoje, modernizace a posilnění. 

Je opravdu dobré sledovat aktivity vlády Ugandy, ve směrech podpory Batwy národa a 

práv pro udţení vlastních kultur a tradic i schopnosti pro ţivotní kvality. Proto je podle 

mého názoru skutečně vhodné, aby vláda Ugandy získala dostatečné zásluhy i podporu. 

Je taky skutečností, ţe i v zájmu kroků pro federalizaci chci ţádat i vládu Ugandy a ta je 

můj zájem znovu ve stejném měřítku, vytvořit rozšíření Ugandské civilizace na rozsah 

několik planet ve vesmíru, tak i s plnými vyspělými hodnotami civilizace. Pokud vaše 

stray budou podporvat takvé moţnoti, já tak proto chci dosáhnout nasí dobré spolupráce 

která znamená významnější podpoření jednoty celého lidstva, i se spravedlností. Jeden 

svět znamená jednotu lidstva a tak rizí spravedlnost kaţdému, krok nejvíce důleţitý od 

doby vzniku lidstva. 

 Breton nationalism je hnutí na území Francouzské části Británie, formou části Británie 

jako regionální země. Hnutí Breton se snaţí vytvořit vlastní síly a schopnost získat 

významější postavení v organizaci Spojených Národů, i v Evropské únii, coţ je 

poměrně stejným zájmem našeho cíle a hnutí vlády federace Imperium of Diamond's. 

Hnutí Breton respektuje politické zásady a zájmy pro odpovědnou spolupráci, tím jsou 

tvořeny i aktivity politického charakteru. Proto je můj zájem podpořit Vaše zájmy, však 



formou nového systému, který znamená společná aktivita do podoby federalizace a 

vznik skupiny která je podobná vzoru Evropské Únie však na významnějším levelu a 

podle významnějšího systému, i pro mnohem významnější zájmy a také se schopností 

předstihnout hodnoty Organizace Sdpojených Národů. Tím z nás vznikne globální síť 

mnoho vlád zemí a dalších hnutí které společně budou prostřednictvím inteligence a 

managementu vytvářet politickou sílu a infrastrukturu politických strategií které 

předstihují i hodnoty v podobě OSN, však v hodnotě společné síly naší federace která 

dokáţe těchto sil dosáhnout brzy po sjednocení několik hnutí z celého světa a tím my 

společně dokáţeme výrazněji podpořit zájmy OSN, spravedlnost a kroky které směrují 

pro bezpečí, spravedlné řešení situace, bezpečnost a svět bez diskriminace, plný rozvoj. 

Společně budeme vlastnit mnoho záměrů pro náš rozvoj. Politické kroky, strategie, 

výhled na civilizaci a její rozvoj, technologie, ekonomika a management, mnoho forem 

našich zájmů politiky a aktivit. Nase aktivity budou v mnoho směrech rozsálé, a taky 

dokáţeme vytvořit aktivity které jsou ve velké podobě opravdu plně nezávislé na 

politice Francie nebo Francouzském dosahu jurisdikce a svrchovanosti. Moje nabídka 

federalizace znamená schopnost vytvořit kroky které budou pro Breton znamenat vznik 

nezávislých území a schopnost plně svobodných aktivit. My společně zahájíme vznik 

speciálních technologií a budeme schopni je následně vyuţívat pro kolonizaci dalších 

planet ve vesmíru. Proto hnutí Breton získá plný statut Federálního člena jako skutečná 

vláda se samostatnou civilizací a následně budou tímto předány teritoria v hodnotách 

několik svobodných planet které budou určeny pro zaloţení Vaší civilizace, například 

,,Nový Breton'' která se stane státem Vaší svrchovanosti o rozloze Hvězdných měst a s 

plnou svobodou. Proto pokud Vy podpoříte naši spolupráci, Vy v tomto případě můţete 

dosáhnout kroků které jsou jen prospěšné a výhodné. Naše federalizace je významný 

krok pro Vás, i pro celé lidstvo. V kaţdém případě budu velice děkovát pro Vás a Vaši 

spolupráci, je dobré podporovat náš společný vztah a šířit spolupráci pro rozvoj dalších 

vztahů. Následně je skutečné, ţe pozůstalí členové národa Breton ve francii mají nárok 

pro uznávání vlastních pravidel jazyka, tím je skutećné ţe federální vláda Imperium of 

Diamond's bude udrţovat podporu pro kultury, pro tradice, pro jazyk i další práva 

Bretonské populace. Pokud vaše zájmy budou skutečně pro moţnost podpory naší 

federalizace, my tím můţeme rozšířit naši globální síť komunikace a spolupráce která 

tak znamená dosaţení velkých úspěchů. Naše sítě mohou být šířeny mezi obchodníky, 

mezi banky, mezi hnutí za svobodu, mezi skupiny NGO's a tak i mezi další mnoho jiné 

státy vlád. Prostřednictvím mých globálních nabídek a naší společné inteligence tak 

dokáţeme vybudovat skutečně významný krok pro naši společnou nezávislost a 

svobodu aktivit které jednoho dne mohou změnit celý svět. Naše úspěchy budou 

významnější neţ jakékoliv hodnoty Francie. Tím já věřím ţe i vy budete vlastnit zájem 

vyuţít mých nabídek které mohou být skutečně vyspělé pro budoucnost Breton národa a 

budoucnosti. 

 Chin people je skupina ve formě národní společnosti která zastává vlastní nezávislost a 

zájem pro legalizaci svobodného státu Chin, stát který vzniknul prostřednictvím formy 

Únie a federalizace mezi dalšími Mikro Chin národy. Chin lidé pocházejí z území v 

oblasti Myanmar, zastávají společně i Křesťanské zájmy a hlavně vlastní chuť pro vznik 

státu podle všech zdravích zásad politiky a sociologie společnosti. Proto taky musí 

docházet ke konfliktům a diskrimici ze stran vlády Myanmar, z důvodu snahy o 

potlačení Chin nároků pro sebeurčení vlastního státu, tak prostřednictvím 

mezinárodních pravidel které pro vládu Myanmar zajišťují nárok pro politické aktivity a 

uznání. Vláda Myanmaru do roku 2015 často utlačovala národní komunitu Chin, tak 



útlak prostřednictvím násilí a zločinu, dnes je proto mnoho osob donuceno k ţivotu v 

zahraničí jako rozlišná skupina rozdělená do několik zemí v celém světě. Chin people 

však společně komunikují a vytvářejí společný formát národa a hnutí, tím neustále plně 

udrţují vlastní hodnoty národní komunity a národní hodnoty stále existují, i více a více 

s mezinárodní společenskou a politickou podporou. Chin people jsou proto dobří pro 

vytvoření naší spolupráce a federální vláda Imperium of Diamond's má v zájmu 

podpořit Chin people prostřednictvím plné pomoci. Proto, v roce 2015 dochází i k 

národnímu pochopení státu Myanmar, ţe diktatura vlády Myanmar je jen ztráta hrdosti 

za vlastní zemi, tím i vláda Myanmar v konečném čase roku 2015 potvrdili větší práva a 

svobody pro Chin People, stejně tak jak i národ rád a s potěšením uznal vítězství u 

voleb pro první prezidentku Myanmar. Prezidentka která tak získala hlavní moc, a 

zároveň zastává práva svobody i nároky národů i jejich bezpečnost. Federální vláda 

Imperium of Diamond's chce taky podpořit rozvoj a vytvoření nových moţností pro 

národy Chin, nabídka pro spolupráci která bude znamenat moţnost vzniku nové a 

svobodné civilizace Chin people, na území nové planety, v duchu kultůry a přesvědčení 

Chin people, vţdy v zájmu míru a spolupráce podle rovnocennosti jako jeden multy stát 

a vyspělá federace. Chin lidé proto budou vţdy jako svobodný národ a bez jakéhokoliv 

útlaku. Hnutí Chin zůstane svobodné a se schopností vyuţívat plný rozměr planetární 

rozlohy na planetě Nového Chin Světa. Federální vláda Imperium of Diamond's vlastní 

za svůj cíl vybudovat naši spolupráci která tak bude odhodlaná pro rozvoj civilizace 

národa Chin, vyspělá cilizace se zdrojem všech vlastních surovin a zdrojů i se 

schopností pro plně neomezený rozvoj, rozvoj který bude v první fázi směrován do 

moţnosti vzniku Hvězdného které bude rozšířeno do rozměru sto planet kolem jedné 

hvězdy. Federální vláda Imperium of Diamond's podporuje tento rozvoj a snaţí se tak 

udrţet naši federaci která je proto cílem pro sjednocení taky i dalších národů, států a 

vlád zemí. Náš společný cíl je sjednotit celý lidský svět a rozšířit lidskou civilizaci do 

rozměru celého vesmíru. Chin people proto mohou podpořit naši federalizaci a tím 

znovu opravdu silnou hodnotou podpořit krok pro sjednocení budoucího lidstva, a 

zároveň zajistit vlastní vítězství nezávislosti a hrdost za vítězství skutečně svobodného 

státu a budoucnost vyspělé civilizace s nezávislostí. Náš začátek spolupráce můţe začít 

prostřednictvím našich dohod a spolupráci pro aktivity které jsou schopny vytvořit naši 

stálou komunikaci i šíření našich společenských sítí do zahraničí, rozšíření našich 

hodnot globální spolupráce prostřednictvím vyuţití našich společných moţností které 

znamenají schopnost vytvořit opravdu významné centra nezávislích aktivit mezi dalšími 

vládami zemí, banky, organizace, mnoho obchodních společností a hnutí v celém světě. 

Dokáţeme zaloţit i naši ekonomiku která dosáhne hodnot významného charakteru, na 

úrovni skutečně významné pozice, naše globální ekonomické aktivity mohou dosahovat 

schopností vyuţívat společné průmyslové zóny v celém světě, trhy s moderními 

technologiemi, trhy s automobily, s letadly, lodě, významné zdroje surovin a taky 

schopnosti vyuţívat i produkci potravin a dalších významných zdrojů které brzy posilní 

náš globální rozvoj spolupráce. My v mnoho případech můţeme v naší spolupráci 

vytvořit další rozšíření naší federace a proto posilníme naše hodnoty které skutečně 

jednoho brzkého dne mohou předstihnout hodnotu lidského světa a tak zajistit naše 

vítězství svobody bez ohroţení. Prostřednictvím Federace dokáţeme vybudovat pokrok 

který pro Chin people v zahraničí i Chin people v Myanmar znamená vytvoření plné 

jednoty a spolupráce, opustit exilové území a tím vyuţít schopnost společně se spojit a 

vytvořit nové světy Chin národa na území dalších svobodných planet ve vesmíru. Pokud 

Vaše strana vlastní zájem pro naši spolupráci, potom je dobré taky vyuţít nových 



moţností pro vytvoření lepších kontaktů s vládou Myanmar a tím i stvořit kroky pro 

diplomatickou moţnost v dobrém zájmu vyjednávat. My můţeme podpořit vládu 

Myanmar v aktivitě která znamená vytvoření významnější síly bezpečí a další 

spolupráce pro rozvoj území. Naše brzká schopnost je vytvořit tak i okamţitou velkou 

moţnost vyjednát spolupráci s lokálními komunitami národů které tak znovu ţádají 

nezávislost, a my tím proto společně dokáţeme v dobrém rozšířit naše společné aktivity, 

vytvořit naše nová teritoria na jiných planetách která budou důleţitou formou pro 

nezávislost a vyspělý národ. Pro vládu Myanmar je takový krok významnou moţností 

která znamená významný pokles radikálních hnutí proti vládě Myanmar, protoţe kaţdá 

komunita dokáţe prostřednictvím federalizace vytvořit vlastní a svobodný svět který 

bude v hodnotách tak i důleţitých a významných, silnějších neţ dosaţitelné moţnosti na 

území Myanmar dnes. Proto, my tak stejným zájmem dokáţeme podpořit i dnešní vládu 

Myanmar stejně tak jako předchozí vládu Myanmar a zajistit tím vznik dalších 

federálních subjektů které tím budou vytvářet vlastní nové civilizace, začátky nové éry 

národů. Dnes, vláda Myanmar proto můţe být příznivá v zájmu podpory naší 

spolupráce a tím i vytvoření kroků které budou znamenat vznik dalších průmyslových 

zón které pro nás zajistí moţnost vytvořit kolonizaci dalších planet ve vesmíru, zajištění 

společného rozvoje a úspěchu. Vláda Myanmar tím dokáţe vyuţít taky naše nabídky 

pro rozvoj civilizace, infrastruktury, bezpečí i zdrojů ţivotních surovin, podpora pro 

nemocnice, školy a plné odstranění hladomoru. Byl by jsem opravdu silně potěšený za 

naši spolupráci a chci v dobrém podpořit vás a vaše hnutí Chin národa a udrţet jen ty 

dobré moţnosti z naší spolupráce. Můj zájem je taky podpořit vaše zdravé ţivoty a 

zastavit proti všem katastrofám a ztrátám, zajistit naši spolupráci tak aby mohl být 

udrţen zdraví směr politiky a diplomacie, bez rozšiřování hrozby konfliktů a nebo 

údery v podobě války. Proto si taky velice cením Chin národa za snahu a skutečnou 

schopnost udrţet vlastní politické aktivity na úrovni opravdové hodnoty bezpečné 

strategie a význam snahy o spolupráci bez moţnosti poškození ostatních stran, tak i bez 

snahy rozšiřovat vlastní opozici. Chci podpořit i rozvoj vaší civilizace, měst a 

hospodářství, všechny zdravotní sluţby a základy pro dobrý ţivot, dobré ţivotní 

podmínky a schopnost dosaţení úspěchu v podobě nejvíce úspěšné civilizace v rozměru 

celého lidského světa. V kaţdém zájmu budu vţdy v dobrém duchu za moţnost naší 

spolupráce. 

 United People's Party of the Chittagong Hill Tracts je národ který se nachází na územi 

Bangladeshe. Chittagong lidé dnes vlastní zájem o svoji nezávislost svého území a tak i 

mezinárodní deklaraci svobodného státu, uţ mnoho roků. V prvních časech od doby 

vzniku hnutí pro nezávislost byli strategie vytvářeny konflikty které proto často 

znamenali i násilnosti a genocidy ze strany vlády Banglades, velké ztráty. Vraţdy které 

byli silné, proto uţ i Vláda Bangladéshe následně vyzvala národ Chittagong Hill k 

moţnosti společně vytvořit dohodu Míru která pro národ Chittagong Hill znamená 

vytvoření systému částečné autonomie a vznik samostatných aktivit. Chittagong Hill 

Trucks lidé proto mohou ţít jako komunita Bangladéše, bez násilných kroků opozice a 

to znamená schopnost vyuţívat Mírových dohod které vznikly proto aby národ 

Chitagong se mohl samostatně rozvíjet. Dnes, já jako prezentace za Federální vládu 

Imperium of Diamond's, chci předat pozvání za účelem vytvoření naší spolupráce která 

vytvoří federalizaci vašeho hnutí a tím taky vaši schopnost naší úspěšné spolupráce 

která pro národ Chittagong dokáţe zajistit všechny potřebné hodnoty pro nezávislost, 

svobodu a jistotu pro rozvoj opravdu vyspělé civilizace. Federální vláda Imperium of 

Diamond's vlastní nárok pro zajištění kroků které uţ jen v prvních zásadách mohou 



znamenat zajištění základních ţivotních hodnot pro národ Chittagong. Federalizace 

našeho hnutí proto znamená podporu v zájmu rozšíření zdravotních hodnot vaší 

civilizace, rozvoj nemocnic a základních zdravotních systémů. Vytvoření škol a 

dobrých center pro vybudování zdravotních areálů, i zlepšení průmyslových aktivit 

které znamenají vznik lepších hodnot domovů a ţivotních kvalit pro národ Chittagong. 

Federální spojenectví národa Chittagong Hills můţe aspoň podpořit vaše ţivotní kvality 

v teritoriích dnešní Bangladéţe. Zajistíme vznik základních továren pro výrobu léků, 

zpracování potravin, taky pro výrobu cihel a betonů, průmysl pro rozvoj infrastruktury a 

vodních sítí i čističky vody a nebo odpadu, dokáţeme vytvořit taky teplárny, výrobny 

textilů, silnější schopnost produkce ze zemědělství a tak i moţnost dosáhnout 

významnější úspěšnosti ve směru ţivotních kvalit ţivota Chittagong Lidí. Náš zájem 

vyuţít hodnoty naší federace a tím chceme rozšířit hodnoty národa Chittagong do 

podoby významné skupiny která bude se schopností skutečné nezávislosti a vlastní síly 

pro dosaţení všech úspěchů v poměru aktivity vlastního státu. Náš společný cíl bude 

zahájit naše společné aktivity a rozšířit hodnoty národa Chittagong proto abychom 

společně dokázali vybudovat plné hodnoty státu, tak se všemi zásadami hodnot jako 

jsou vlastní teritoria, plně nezávislá civilizace a vlastní kultura i jurisdikce, ekonomika a 

hodnoty samostatnosti. Federální vláda Imperium of Diamond's je se schopností vyuţít 

mnoho forem speciálních technologií které mohou skutečně cestovat aţ do dalších 

galaxií v vesmíru a proto rozšiřovat další civilizace na území nezávislích planet, tím 

federální vláda Imperium of Diamond's bude v případě federalizace plně podporovat 

národ Chittagong v moţnostech zakládat vlastní teritoria a civilizace na nových 

planetách, proto ţít v bezpečí, ve svobodě, se zájmem o skutečný rozvoj a dobré 

výsledky lidských práv i vyspělosti kvalit ţivota. Proto je taky dobrým krokem, upevnit 

diplomatické vztahy s vládou Bangladesh, tím udrţet i moţnost vyuţít Mírovou dohodu 

z roku 1997, a tím stvoříme dočasnou a mobilní rezervaci pro základní průmyslové 

aktivity které zajistí naši schopnost kolonizovat další planety ve vesmíru a tím i zaloţit 

okamţité kroky vytvoření plně nezávislých civilizací které po národ Chittagong budou 

znamenat skutečně plnou svobodu. Je dobré taky podpořit diplomatické styky s vládou 

Bangladéţe a tím vybudovat větší podporu nebo formu spolupráce a obchodu, nové 

moţnosti spolupráce která bude pro Bangladéţ výhodnější neţ udrţovat diskriminaci 

proti svobodám Chittagong lidí a práv. V kaţdém případě taky dokáţeme zajistit 

podporu samostatnosti pro Bangladéš a tím jsme schopni i vytvořit kroky které mohou 

být schopny odolávat všem pokusům zahraničních zemí které se snaţí ovlivnit vnitřní 

zájmy Bangladéţe, nebo schopnost podpořit náš rozvoj podle legálních práv a nároků, i 

dohod s vládou Bangladéţe. Proto, pokud Vaše strana podpoří naše společné vztahy, 

tím bude mít moţnost se společně sjednotit a vytvořit proto kroky které znamenají 

rozšíření naší spolupráce do globálního charakteru mezi všechny další vlády zemí, 

národní komunity se zájmy pro nezávislost a svobodu, tak i mezi mnoho bank v celém 

světě, pro moţnost spolupráce s organizacemi a NGO, nebo pro moţnost rozsáhle 

budovat další obchodní sítě mezi jinými korporacemi na naší planetě Země. Společně 

skutečně ihned dokáţeme vytvořit velkou síť která bude rozšířena do celého světa a 

proto dokáţeme vytvořit i naši vlastní nezávislou ekonomiku a hodnotu skutečného 

formátu politického subjektu i se sítí politických aktivit. Náš systém spolupráce 

znamená schopnost vytvořit síť spolupráce mezi dalšími subjekty a národy v celém 

světě, my proto společně můţeme dosáhnout úspěchu který znamená vytvoření silné 

organizované skupiny v podobě hodnotného formátu jako je dnešní Organizace 

Spojených Národů, tak i se stejnou hodnotou na úrovni světové politiky. Naše výsledky 



z našich aktivit jsou opravdu významnější neţ hodnoty z výsledků OSN. My proto 

vlastníme nárok pro naše vítězství i svobodu, podle jakýchkoliv mezinárodních práv ani 

neexistuje skupina která by mohla ţádat vytvořit protzi nám jakoukoliv opozici. Naše 

mezinárodní spolupráce zároveň dokáţe vytvořit kroky které mohou taky zajistit naši 

nezávislost a svobodu pro náš rozvoj a taky i vybudování nových civilizací ve vesmíru, 

rozšíření hodnoty lidské existence stejně tak jako všechny hodnoty národa Chittagong. 

Vznikne z nás skutečně sjednocený národ který můţe být vyspělý a samostatný, se 

skutečnou schopností plně rozšířit svoji schopnost rozvoje kaţdého federálního 

jednotlivce do podoby planetárních civilizací s vlastní kulturou a nezávislostí i 

vyspělostí civilizace, tak i plně vlastní armády bojové sloţky, správa území a jeho 

členění, organizování politiky a jurisdikci. Prostřednictvím federace, národ Chittagong 

získá moţnost rozvíjet se do podoby skutečně vyspělého státu v podobě Hvězdného 

města které tím bude o rozloze Sto Chittagong planet s významnou civilizací a 

infrastrukturou. Kaţdý občan Chitagong proto můţe vyuţívat zdravotní pomoc ve 

vlastní zemi, rpzvoj od vlastní vlády, rozvoj podle pravidel vlastního území i s 

bezpečností vlastního rozměru. Pokud my společně dokáţeme vytvořit naši spolupráci s 

ostatními komunitami, my tím budeme skutečně schopni se úspěšně spojit a dosáhnout 

dobrých úspěchů nezávislosti i naší významné síly pro obranu našich zájmů. Proto 

pokud je ve vašich zájmech podpořit významnou budoucnost pro váš národ a civilizaci, 

pro svobodu vašich kultur, pro nezávislost a neomezený zdroj síly, potom je dobré 

vyuţít tohoto aktu a vytvořit členství v naší federaci která bude následně naší společnou 

politikou směrována pro sjednocení celého lidstva, tak i pro rozšíření lidské civilizace 

na úroveň mnoho dalších galaxií, nejvíce důleţité kroky od doby vzniku lidské rasy. 

 Crimea Tatarové, národ v prvním základu jako Islamisté ţijící v Sovětském Svazu, mezi 

Rusy, v období vlády Lenina. Vláda Lenina zahájila kroky diskriminace proti 

Tatarským lidem a jejich víře, proto brzy došlo k okupaci Tatarských území a vytlačení 

jich do exilu, na území dnešní Ukrainy v poloostrově Crimea. Crimea Tatarové byli 

drţeni v exilu, do roku neţ bylka vyhlášena samostatnost Ukrajiny coţ pro Crimea 

Tatary přineslo moţnost vyhlásit i vlastní republiky Krimských Tatarů. Můj návrh je 

proto vyuţít moţností se společně sjednotit ve federaci Imperium of Diamond's, proto 

podpořit vznik nové Tatarské země a skutečně plné nezávislosti mezi dalšími státy a 

národy. Dnes jsou Krymští Tataři s Islámskou vírou a zájmem pro udrţení vlastních 

kultur, zvyků a tradic, jazyka, náboţenství, práv a taky lidských nároků, hodnoty které 

pro vás můţe vytvořit naše federace a proto pro Tatarský národ vytvořit skutečně plně 

svobodnou zemi která bude zaloţena na všech zásadách Tatarského národa, v zájmu 

kultur, tradic, lidských práv, obchodu i ekonomiky a hlavně taky i v podobě lidských 

práv. Moje nabídka je vyuţít moţnosti pro společné sjednocení se ve federaci která tak 

proto bude schopna vytvořit moţnost společně rozšířit politické okruhy mezi další jiné 

formy komunit a hnutí pro svobodu, nezávislost a vznik státu. Dokáţeme tak rozšířit 

naši federalizaci do podoby opravdu rozsáhlého formátu politicky aktivní a vyspělé 

skupiny která tím bude rozšiřovat naše zájmy taky mezi další obchodníky v zahraničí, 

další skupiny korporací, jiné formy hnutí a komunit, mezi banky a nebo mezi další jiné 

vlády zemí i autonomie. Ihned vytvoříme naši aktivitu v poměru globálního rozhraní, v 

podobě teritorií mezinárodního obchodu a nezávislosti, proto tím my dokáţeme zvítězit 

a vytvořit tím moţnost úspěšně zaloţit naši plně aktivní ekonomiku, také i naše vlastní 

průmyslové zóny a zemědělství nebo i armády, v plné hodnotě nezávislého státu. 

Vytvoříme naše společné politické aktivity, ekonomiku a mezinárodní trhy, stejně tak 

jako dokáţeme vybudovat i naše společné formy nezávislých teritorií a významné 



civilizace. My společně můţeme vytvořit politickou skupinu která tak i bude vyuţívat 

naše nezávislá teritoria která vzniknou na území nových planet ve vesmíru, na území 

která jsou aţ v jiných galaxiích. Můj cíl je dát pro kaţdé hnutí mnoho významných 

hodnot které znamenají rozšíření i vaší civilizace na úroveň více neţ 100 planet ve 

vesmíru ! Sto planet s funkcí jako jedno Hvězdné Město ! Největší krok v historii 

lidských dějin ! Náš záměr bude sjednotit svět a společně dokázat vytvoření národa 

který bude nezávislý a silný, schopný se rozšířit aţ na nejvíce významné hodnoty lidské 

existence. Vytvoříme silnou civilizaci která bude vţdy samostatná, nezávislá, vyspělá a 

zároveň schopna velkých úspěchů. Brzy sjednotíme mnoho dalších hnutí a komunit, 

společně dokáţeme sjednotit i mnoho dalších vlád zemí v celém světě. Ihned vaší 

deklarací federalizace vyhlašujete legitimní nezávislost vašeho národa a tím i vlastníte 

plný nárok pro naši spolupráci a komunikaci. My budeme vyspělý 

  

 

 

 

 

 Femen International je skupina ţen které jako zakladatelky tohoto hnutí pocházejí z 

Ukrajiny, však dnes jsou aktivní na území Francie, v U.S.A., v Kanadě, v Mexiku, a 

mnoho dalších zemí v celém světě. Femen International je skupina která nevyţaduje 

vlastní neutralitu a mezinárodní uznání státu. Hnutí ţen v hlavní zásadě zajímá veřejné 

protestování proti korupci, zločinu a proti podvodům v politice nebo omezování národů 

o spravedlnost. Je taky pravdivé, ţe hnutí Femen International je dnes aktivní jako 

radikální hnutí které se vyjadřuje sextremismem, radikalismem a často nahotou s 

pomalovaným tělem, moţná několik stovek nebo tisíc ţen, netuším přesný počet. Hnutí 

Femen je v dnešní Evropě skutečně důleţitou skupinou a to z toho důvodu, ţe hnutí 

těchto ţen tolik nerespektují politické regulace a cenzůru, proto je takové hnutí skutečně 

důleţité a velice potřebné pro rozvoj společnosti která je dnes pod neustálou 

dezorientací a manipulací prostřednictvím regulovaných médií a falešných politických 

událostí které kryjí tvrdé a globální zločiny i Evropských politiků. Však Někteří lidé ve 

společnosti mohou tvrdit ţe takové hnutí není morální a společenské, mnoho lidí je dnes 

protestující proti hnutí Femen, i tak já mohu říct ţe na rozměr korupce a zvráceného 

zločinu ve rozsáhlé struktuře Evropské politiky, tím je hnutí Femen v kaţdém případě 

mnohem důleţitější neţ hodnoty dnešní Evropské politiky a takový význam, tak proto i 

v zájmu mojí osoby mohu říct ţe hnutí Femen je i pro mne opravdu mnohem cennější 

neţ Evropská politika i kdyby jsem musel být přímím svědkem za nemoralitu a nahoty 

pomalovaných těl ve veřejných ulicích. Po takových poměrech, dovoluji si podát 

nabídku pro hnutí Femen, v zájmu moţnosti pro vytvoření nové federální spolupráce a 

zaloţení i nové civilizace Feministického hnutí z celého světa. Navrhuji naši spolupráci 

která tak můţe vytvořit rozvoj mediálních sítí které podpoří odstranění evropských 

politických zločinců a taky pro dosaţení mezinárodní spolupráce která bude udrţena v 

záměru pro vybudování rezervační zóny která je schopna vytvořit formu kosmické lodi 

pro cestování mezi planetami. Vznik nové civilizace proto můţe být zajištěný ihned, 

během několik týdnů. Však je nutnou zásadou, respektovat rozdílené zásady mezi 



poměry politiky a poměry společenského výstupu na ulici a pro protest proti politickým 

zločinům. Já respektuji, ţe Vaše hnutí se zaměřuje na protest radikální taktikou pro 

moţnost upoutat silné davy ve společnosti, je oravdou ţe v poměru hodnoty 

Evropských politických zločinů není moţnost aby někdo řekl ţe vaše aktivity nejsou 

morální, ale chci od vás pochopení pro hodnoty politického charakteru, politické 

hodnity které vy tak dokáţete získat a tím taky zajistit významnější ovlivnění globální 

společnosti ale však prostřednictvím plně morálního výstupu a inteligence která je 

hodnitnější neţ výstup na ulici. Je potřebné respektovat zásady zdraví politiky a 

politického světa. V kaţdém případě je moţností rozšířit spolupráci i do rozměru 

aktivity společně s dalšími feministickými organizacemi v zahraničí a tím vytvořit 

globální svazek. Je moţné rozšířit vaši federalizační spolupráci s dalšími ostatními hnutí 

Feminismu v celém světě a tím dokázat zajistit i globální posilnění aktivit které jsou 

cílem pro úspěch a vítězství. Samozřejmě v zájmu moţností naší spolupráce, brzy proto 

přijde i politická podpora pro propuštění všech Femen, tak za jejich právo pro mediální 

názor, však musím respektovat zákony některých zemí a tím jsem nucený podpořit i 

formu trestu v podobě rozsudku o některých formách veřejně prospěšných prací, 

například správa školních areálů, pomoc při stavbě konferenčních center v zájmu 

kulturních akcí, projekty pro podporu dětských domovů, další jiné podobné aktivity. 

Však je skutečností, ţe podpořím plné prominutí trestu všem Femen které protestovali 

proti Evropské politice, tak proto ţe Evropská politika se zakládá na teroristické povaze 

která skutečně předstihla nejhorší skutky zločineckých incidentů.  

 Somaliland, stát bez aktivity zločinu v odpovědném charakteru, tak jen částečně na 

politické úrovni ale tak i prostřednictvím udrţování pokojné demokracie, tak pro zájem 

vyhlášení vlastního státu s nároky pro plné mezinárodní uznání vlastní svrchovanosti. 

Somaliland je území na Severo Východě Afriky, na území které patří legitimní vládě 

Somálska, však hnutí Somaliland vyhlašuje vlastní nezávislost a to prostřednictvím 

národní demokracie, tak v souladu mezinárodních práv a nároků. Somaliland však není 

schopný udrţet vlastní plnohodnotné aktivity pro svrchovanost z toho důvosu ţe v 

Somaliland vzniká aţ příliš skupin různého rozdílu a kriminalita je proto příliš 

rozšířená, státní zřízení je proto neefektivní. Proto je potřeba však odstranit moţnosti 

pašování zbraní a nahradit takové aktivity za legální formát s certifikovanými 

obchodníky, stejně tak jako je potřebné odstranit piráty v průlivu a následně dokázat 

vytvořit rozvoj bezpečnosti která dokáţe ze Somálského klanu vytvořit legální a 

bezpečný subjekt který proto bude v první době schopnosti pro ratifikaci a podání 

politických legitimací. Proto, pokud Somaliland bude se schopností vytvořit vlastní 

aktivitu hnutí v podobě která je se schopností skutečně udrţovat vlastní jurisdikci a 

bezpečnost, potom je tak moţností vytvořit pokrok který znamená zaloţení naší 

federalizace a zajištění legálního chodu, legální formy obchodů se zbraněmi, ţádné 

drogy, legální transport materiálů přes hranice, taky legální zásady pro drţení vnitřní 

bezpečnosti a práva kaţdého jednotlivce. Pokud bude naše federální spolupráce 

úspěšná, potom můţe dojít ke krokům které znamenají rozvoj teritorií a civilizace na 

nové území ve vesmíru, na dalších planetách a v jiných galaxiích. Je proto moţnost, ţe 

tak vznikne plná nezávislost Somaliland státu a opravdu rozvoj do podoby významné 

civilizace. Pokud vy tak vlastníte zájem, potom chci poprosit vás o rozšíření vlastní 

aktivity do podob bezpečnosti, zaloţení plné aktity vlastní policie, kontroly proti 

pašeráctví a pirátství, zastavení kriminality a taky zajištění plné funkce státního zřízení 

které bude demokraticky reprezentovat váš národ. Budu proto ochotný a oprávněný vás 

plně podoprovat v zájmech vaší nové svrchovanosti na dalších planetách ve vesmíru a 



my prostřednictvím naší federace dokáţeme vytvořit významné civilizace zaloţené na 

velké dynamice a inteligenci, silné významnosti a zásadách. Naše spoluoráce můţe pro 

Somaliland vytvořit skutečně aktivní civilizaci a svobodu, proto pokud tak chcete vyuţít 

mých nabídek, tak potom jsem skutečně ochotný spolupracovat. 

 Liberland a Království Severního Sudánu, území které náhle a se podezřením vyhlásili 

svrchovanost na území známé jako terra nullius, však území které je nárokované 

federální vládou Imperium of Diamond's. Proto v zájmu situace vzniká jediná moţnost, 

zajistit vaši kontrolu a účel, potom v případě zájmu můţe dojít k zaloţení federalizace 

vašich subjektů. Pokud však odmítáte, potom budete nárokováni k soudnímu procesu za 

pokus o okupaci teritorií a zaloţení svrchovanosti v cizí zóně. V takovém případě 

budete uznáni jako teroristi a tak budete i trestně odpovědni. V zájmu druhé moţnosti, 

je mojí nabídkou, vytvoření federalizace pro Vaše hnutí, proto vaše schopnost 

zastupovat teritoria a společně organizovat rozvoj civilizace, vytvářet vlastní zdroje 

surovin, vytvářet vlastní technologie a zároveň i globálně se rozšiřovat v poměru 

ekonomiky, obchodu, politiky i bezpečnosti. V případě vaší moţnosti spolupráce, 

federální vláda Imperium of Diamond's pro vás nabízí schopnost rozšířit teritoria do 

rozlohy mnoho dalších nových planet ve vesmíru, planety které vytvoří jednu civilizaci 

v podobě Hvězdného města, jako sílu významnější neţ naše planeta Země. Tím získáte 

skutečné jistoty neomezených surovin, schopnost vyuţívat plně nezávislí prostor a proto 

vytvářet nekonečnou civilizaci. Pokud vy vlastníte zájem o naši spolupráci, tím je s 

moţností vyuţít mých informací a tím je sdílet mezi dalšími skupinami hnutí pro 

svobodu, lidská práva, nezavislost a názor. My společně dokáţeme vytvořit globální 

spolek který prostřednictvím naší spolupráce dokáţe být skutečně silný a úspěšný, 

spolek federace významnější a silnější neţ ostatní vlády zemí v celém světě. Proto, 

pokud vy se rozhodnote uznávat tento formát legálního nároku a práv mojí osoby, je 

proto dobré mne respektovat a vyuţít mých nabídek které pro vás znamenají jen přínos 

významnějších hodnot. Já vás vţdy dokáţu podpořit, však je nutnost respektovat nárok 

a spravedlnost, legální záměr. 

 Romská ghetta za Romskou zdí diskriminace Evropských států. 

 

 

 

 

 

 

 Seznam dalších komunit 

 Afrikaner Volksfront 

 Bamileke 

 Caprivi  African  National Union  of  the  Free state, povinností je zřídit dohodu o 

bezkonfliktním stavu s Republikou Namibie. 

 Movement of Democratic Forces of Casamance, s udrţovanou dohodou o spolupráci s 

Senegal. 

 Oromo Liberation  Front, při prokázání o nerozšiřování konfliktů s Etiopií. 

 Republic of Cabinda, potvrzení spolupráce s Angolou. 

 Khalistan movement, potřeba potvrzení o stavu bez terorismu a násilí. 



 Riau jw provincie v Indonesii. Není však moţnost plně uznát teritoriální nárok který 

vyhlásil President Soekarno po okupaci. V případě uznání dobrých styků s vládou 

Indonésie a skutečné schopnosti aktivity hnutí v teritoriích, potom bude uznán nárok 

pro federalizaci a vznik nového teritoria na další planetě ve vesmíru, pokud však 

aktivity narodního hnutí budou podle bezoečných zájmů a postupu bez konfliktu. 

 Le Front pour la Liberation de Cham, nejsou ţádné dostupné informace. 

 Sulawesi separatist mowement, nejsou ţádné informace. 

 Zomi Re-unification Organisation, nejsou ţádné dostupné informace. 

 Unofficial  flag  of  Guangdong autonomist  movement, nejsou dostupné informace. 

 Aragonese nationalism, nejsou dostupné informace, vţdy je moţnost vytvořit naše 

společné setkání se a komunikaci. Dnes jsem v Madridu. 

 Valencia Nationalism, nejsou dostupné informace, vţdy je moţnost vytvořit naše 

společné setkání se a komunikaci. Dnes jsem v Madridu. 

 Cantabrian Nationalist, nejsou dostupné informace, vţdy je moţnost vytvořit naše 

společné setkání se a komunikaci. Dnes jsem v Madridu. 

 Castilian nationalism, nejsou dostupné informace, vţdy je moţnost vytvořit naše 

společné setkání se a komunikaci. Dnes jsem v Madridu. 

 Scottish nationalism, nejsou dostupné informace, vţdy je moţnost vytvořit naše 

společné setkání se a komunikaci. 

 People's Union for the Liberation of Guadeloupe, nejsou dostupné informace, vţdy je 

moţnost vytvořit naše společné setkání se a komunikaci. 

 Speciální formát Hnutí, Podpora pro sjednocení Evropských běţenců a vytvoření proto 

civilizace na nové planetě. 

 

Listy o aktivitě pro vznik nového subjektu pod jménem strategií korporatokracie, 

sjednocení se korporací z celého světa a tak stvoření jednoho států který se zakládá na 

jedné formě vlády z všech korporací které se společně sjednotili. Tím vzniká federální 

subjekt vlády Imperium of Diamond's, který vznikl prostřednictvím globální spolupráce 

všech korporací, korporatokracie. 

Účastnit se vlastní nárok kaţdá korporace v celém světě nebo jakákoliv jiná výkonná skupina v 

podobě firmy, skupiny pracovníků firemního jména, instituce, univerzita, jiná forma komunity 

inteligentního charakteru. 

Tím je kaţdý hlavní reprezent v částečné podobě jako Senátor který reprezentuje tento federální 

subjekt a zastává kroky pro rozvoj civilizace a vytvoření významného kroku lidstva. 

Systém se však zakládá na zvláštní formě kdy 3 desetiny lidstva se společně mohou stát 

Senátory, to znamená ţe Senátorem politického zasedání můţe být brzy v jedné podstatě 

opravdu kaţdý. Proto bude vyhlášeno naše sjednocení se a vyhlášení společných aktivit tohoto 

formátu. 

Naše reprezentace a politické aktivity i pravidla budou liberální, morální, tak i zaloţené na 

uznání svobod a plné spravedlnosti. 

 

 



Další hnutí a zdroje na stránkách: 

http://www.broadleft.org/natliber.htm 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Micronations 

 

 

Vyjádření podle zásad Federální konstituce Imperium of Diamond's o právech hnutí 

Federální konstituce Imperium of Diamond's znamená, ţe právo pro naši federalizaci vlastní 

kaţdá vláda země a početná skupina se zájmem o zaloţení vlastního státu. Federalizace proto 

znamená ţe hnutí které zahájí federální spolupráci, proto bude s zájmem o legalizaci vlastních 

aktivit do podoby plné formy bezpečnosti a souladu se zásadami bezpečnosti, míru a přátelství 

podle mezinárodních práv a zásad. 

Hnutí je proto prostřednictvím federalizace plně legalizované jako neškodný subjekt, u kterého 

je prostřednictvím federace prováděna kontrola o bezpečnosti a soudrţnosti nad povinnostmi o 

stabilitě legalního statutu. 

Hnutí a vláda které bude porušovat zásady o udrţení legálního statutu, tím končí platnost o 

federálním styku a nároků pro další spolupráci. Skupina v podobě reprezentační vlády tak ztrácí 

nárok pro drţení federální spolupráce. 

 

 

Povinnost respektovat zásady spolupráce 

 

Respektování mezinárodních zásad politiky. 

Zastavení jakéhokoliv obchodu s drogami. 

Zastavení ozbrojených konfliktů bez oprávnění, nebo při situaci kdy nejde o sebeobranu. 

Odmítnutí podnikát teroristické aktivity. 

Odmítnutí aktivit v podobě obchodů s lidmy a okrádání lidských práv, svobod nebo úcty. 

Vyuţívání jen legálně získaných financí a surovin, tak bez rozporu s legálními zásadami 

zmocněného majetku. 

Respektování nevztaţnosti Federální vlády Imperium of Diamond's v zájmu teritoriálních sporů 

a cíl vaší skupiny pro nastolení nezávislosti na území lokální jurisdikce jiného státu. Federální 

vláda Imperium of Diamond's vlastní nárok a zásadu, podporovat jen vznik území na nových 

planetách a ve vesmíru, teritoria pod formou Terra Nullius a bez moţnosti poškození nároků 

jiných osob. Nabídka je však dostatečná pro vytvoření vaší nezávislosti a nové civilizace. 



....etc 

 

 

 

 

 

 

Additional text is hidden from the public 

pending a Fulltext editing and creating 

better communication strategy. 

 

Developing text is stopped because of 

apartheid Spanish Government and 

European policies, due to the terrorist 

activities of my opposition. 

 

In cases where I'll be able to normally 

work together, all texts will be sending a 

write-up, performance in front of a 

world movement, communication centers 

and associations. 

 



 

 


