PRÁVO AKO CESTA K ABSOLÚTNEJ NEPRÁVOSTI.
Nakoľko predstava, že by svet mohol fungovať aj bez právneho systému je tak kacírska, že sa až
stretáva s vnútornými pocitmi nevôle, považujem za potrebné sa o tom podrobnejšie zmieniť.
Či sa vám to páči, alebo nie, ozajstný tvorca sveta v podobe takzvaných Konov, ktoré predchádzali
terajšej záplave Zákonov, nimi vytvoril človeku jednoduchý zoznam pravidiel, ktoré úplne stačili na
plnohodnotný život pôvodných korenných ľudí. Zákony, teda pravidlá nasledujúce po Konoch,
vynútene vznikli až vtedy, keď južné invázne kmene osídlili našu Terru na území Gaie a títo z
hľadiska stvoriteľských princípov a prirodzenej morálky„neľudia“ nemali žiadne genetické
predpoklady a vnútorné sebakontrolné mechanizmy na to, aby ich mohli prirodzene dodržiavať.
Základnými mechanizmami pre prirodzené uctievanie Konov sú totiž svedomie, česť, duchovnosť,
zmysel pre spravodlivosť a prirodzená ľudskosť. Teda to, čo úplne naivne a zbytočne očakávame od
politikov, väčšiny podnikateľov a všeobecne od súčasných vládcov sveta. Tieto, teraz absolútne
sprofanované pojmy sa totiž stali ich plnohodnotným nástrojom na ovládanie ľudí, na ospravedlňovanie
podlosti a zákernosti cestou napríklad pozitívnej diskriminácie. Ľudia im na to vďaka cielenej
prevýchove naleteli a neustále dodnes dobrovoľne padajú do pavučiny ich zákerných osídiel.
Víťazstvo neľudí a ich prevzatie mocenského vplyvu totiž malo za následok totálnu prevýchovu
ľudstva a systematické naväzovanie inváznych charakterových vlastností do ľudskej populácie. Veľmi
dobre totiž strojcovia každého „progresu“ vedia, že je potrebné na charakter ľudí vplývať už od raného
detstva a ich naočkované invázne charakterové vlastnosti popretkávané rôznymi zvrátenosťami takto
zdecimujú všetky prirodzené ľudské danosti a charakterové vlastnosti dané ozajstným stvoriteľom.
Kým v dobách oddeleného vývoja ľudí od takzvaných neľudí bolo vzdelávanie u ľudí doménou
rodičov a predovšetkým starých rodičov, pri zasídľovaní po následkoch poslednej kataklizmy na
prelome 18.-19. storočia sa katechizmus, teda účelne vymyslená cirkevná náuka určená pre deti, sa
stala základným prostriedkom na vytvorenie nových ľudí, ľudí poznamenaných strachom a nedôverou
vo vlastné sily. Urobila z nich ľudí zakomplexovaných, závistlivých, predajných a pripútaných k hmote
a hmotným statkom. A to doslova. Potlačenie ozajstného prírodného duchovna spojeného so
stvoriteľom bolo základným prostriedkom na udržanie poslušnosti, nevedomosti a upevnilo vieru v
hlúposti a klamstvá vytvorené systémom v jednoduchom vzorci negácie, tak ako je to preukázané v
predchádzajúcich kapitolách tejto knihy. Čo bolo v našom podvedomí a duchovných tradíciách
dobré, to je teraz zlé, čo bolo biele, je teraz čierne, čo bolo veľké, teraz je malé a naopak. V tejto
tradícii úspešne pokračuje celý školský systém a systém celoživotného vzdelávania. A je jedno, či sa to
raz volá náboženská, raz ideologická, raz občianska, raz marxistická, raz liberálno-demokratická, či iná
výchova. Strojca je stále ten istý. Len ľudia dostávajú na výber, aby sa necítili ukrivdení a mali čo
závidieť ľuďom z iných krajín, kde sa naordinuje kontra režim. A tak napríklad ľudia z osídiel
socialistického tábora závidia ľuďom z kapitalistického a naopak, ako sa to dialo v predošlej dobe.
Nechápu, že kuchár daného menu je stále ten istý…
Dôležité však je, aby sa ľudia náhodou neprebudili a nešli vlastnou, prirodzenou cestou, danou ich
vlastným stvoriteľom, od ktorého sú úspešne systematicky odrezávaní ideologicky, ale aj technicky.
Ale o tom podrobne pojednávame inde v rámci tejto knihy.
Takže sa vráťme k právu. Prvé, pre nás ľudí úplne devastujúce, teda cirkevné právo, sme v známej
podobe dostali po náležitom očesaní pôvodných biblických zdrojov až po poslednej kataklizme na
konci 17. storočia a v začiatkoch 18. storočia ako Starý a Nový zákon.
Úžasne znásilnené a primitívne spojenie inváznych charakterových čŕt „vyvoleného“ národa s poslaním
sprivatizovaného a preformátovaného Ježiša Krista je pretriasané mnohými autormi, ale žiaľ málokomu
vadí neprípustná skutočnosť, že nemožno spájať históriu a zákony ľudí a neľudí. Ale stalo sa a do
určitej hladiny IQ tento systém preprogramovania úspešne funguje… Dokonca aj vo vyšších vedeckých

kruhoch, čo je však pochopiteľné, nakoľko vráta do chrámov vedy sú strážené vyvoleným národom,
podobne, ako všetko ostatné, čo pomáha držaniu ľudí v nevoľníctve a riadenej nevedomosti.
Základným prvkom riadenej nevedomosti je predovšetkým finančná, politická, konceptuálna a
právna nevedomosť.
Finančná nevedomosť sa trestá uviaznutím v dlhovej slučke a rituálnym obetovaním ľudí, ale aj
neľudí na oltári exekučnej mafie a korporatívnych pravidiel. Proste ide o legálne vyvlastnenie. A to
všetko s aktívnym prispením štátu, bankových korporácií a súdnictva.
Aby k tomu mohlo dôjsť, bolo vždy potrebné udržiavať politickú a konceptuálnu negramotnosť.
K tomu stačí permanentné zneužívanie pojmu demokracie, ako vábivej, ale nepriehľadnej zásterky.
Kým napríklad na vedenie motorového vozidla potrebujete absolvovať prísne kurzy a vodičskú skúšku,
voliť môže v rámci pozlátka demokracie ktokoľvek po dosiahnutí určitého veku, bez ohľadu na to, či
vôbec rozumie tomu čo robí. Bez ohľadu na možné škody a následky… Je to klasická pozitívna
diskriminácia. Menšina, ktorá týmto procesom možno rozumie, potom musí držať hubu a krok.
Samozrejme že to je účelové a je to i hlavný cieľ a zámer tvorcov „demokracie“. Kým konceptuálne
gramotný, dostatočne znechutený človek sa radšej volieb ani nezúčastní, slabšie povahy skrachujú v
nádeji že zvolia menšie zlo. Želaný zostatok obyvateľstva a disciplinované skupiny riadené
masmédiami vytvorenými vyvoleným národom, nemajúce ani poňatia čo sa vôbec deje, tam aj tak s
istotou navolia to, čo aktéri volieb (finančné a konceptuálne skupiny) predvaria, medializujú a
naservírujú. Celé spektrum možného výberu je skvele poistené systémom, že strany zakladajú a vedú
vybraní bezcharakterní jedinci v tichosti podporovaní oligarchiou, tajnými spolkami a agentmi cudzích
mocností. Charakterných systém nepotrebuje a ak sa tam takí náhodou dostanú, budú odstránení, alebo
zlomení, či skorumpovaní násilne. Ak je toto demokracia, tak potom sa na ňu rovno vykašlime. Nech
poslancov volia rovno upratovačky v parlamente. Ušetríme kopu peňazí a výsledok bude ten istý. Kto
mi chce trepať o konšpirácii, nech sa pozrie realite priamo do očí. Kto to nedokáže, nech ďalej trpí a
radšej drží hubu.
Tu však vzniká zásadná otázka. Ako je možné, že sme sa stali otrokmi vo vlastnej Zemi, kde sme sa
narodili, kde máme rodové väzby, kde iba nám má patriť všetko bohatstvo a výnosy, čo nám pravý
stvoriteľ dal k dispozícii?
Ako je možné, že platíme vo vlastnej Zemi neskutočné dane akýmsi cudzím nenažratým inváznikom,
ktorí sem jednoducho po riadenej kataklizme prišli, zotročili nás, spútali zákonmi a finančnými hrami?
Naozaj si myslíme, že je to správne? Prečo vlastne oni neplatia nám za to, že tu podnikajú, že nám
vyvážajú naše prírodné bohatstvo a produkty našich rúk a mozgov? Prečo naivne prijímame tú ich
otrockú almužnu nazývanú mzdou? To sa už naozaj všetci zbláznili a stratili všetku súdnosť a
sebaúctu? To naozaj nikto nehľadá, neštuduje a nepozná platné Kony a dohody uzavreté v Nebeskom
chráme po takzvanej prvej biblickej potope, ktorú cirkevná mafia jedinú prezentuje a ďalšie dve umelo
vyvolané kataklizmy vedome nám zatajuje? My sme si ich dôsledky našťastie dostatočne preukázali
v predchádzajúcich kapitolách.
Poviem vám prečo to tak je a čo to spôsobilo:
Prvá vec: riadené devastačné kataklizmy rušiace pôvodný astrálny systém, cirkevná prevýchova a
cudzie mentálne vplyvy.
Druhá vec: predátovanie a kompletné sfalšovanie dejín, vytvorenie falošných hraníc a umelých
národov predovšetkým po poslednej kataklizme, tak ako sme to aj s dôkazmi preukázali.
Tretia vec: chucpe (kto nevie čo to je, pozri hebrejský slovník, alebo Wikipédiu), teda oblbovačky
vytvorené teóriou vyvoleného národa, úplne otvorene sa prezentujúceho doktrínou „prenosnej“ vlasti a
obchodného riadenia okupovaných štátov, ako obchodných trustov ovládaných finančným systémom a
dlhovými pascami. Tóra a Kabala sú používané ako nástroj programovania a symbolizmu v účelovom
riadení dejín a želaných spoločenských procesov, ktoré sa musia plniť podľa plánu, inak sa stratia
„veriaci“.
Štvrtá vec: falošné cirkevné zákony úmyselne prispôsobené na daný účel a cieľ.

Piata vec: priam primitívna implementácia Pirátskeho a Morského práva do kontinentálneho
kontextu!
Šiesta vec: využitie Rímskeho a Obchodného práva s uplatnením pôvodných aplikácií vytvorených pre
neľudí a ich použitie na zotročenie ľudí, teda nový status otroctva vytvorený formou právnych mŕtvol
získaných právnou fintou cez Pirátske a Morské právo.
Toto nie je odborná práca určená zasväteným, toto nie je klasická právnická omáčka, preto sa pokúsim
všetko podať maximálne zrozumiteľne. Právnici pri všetkej úcte sa totiž vo všeobecnosti učia len to, čo
sa pre účely systému učiť majú, mnohé veci a súvislosti im zámerne nikdy nepredložia. Potom sa
špecializujú a vecami mimo svojho oboru sa nikdy nezapodievajú. Mnohí, obzvlášť tu na Slovensku
najstaršie state Morského práva akoby nikdy nečítali. Dokonca aj sám JUDr. Vladimír Mečiar v besede
s pani Vincourekovou na Slobodnom vysielači na otázku ohľadom Živého človeka v Morskom práve
odborne prehlásil, že tam ide o nejaké pravidlá rybolovu a morskej dopravy… Omyl, utajenie,
nevedomosť alebo zámer?! Veď veci tam uzákonené totiž platia v akejsi prapodivnej podobe
minimálne od roku 1837, Pirátske od 1470 a platia aj pre náš suchozemský kontinent, ktorého trustyteda akože „slobodné“ štáty, sú registrované pod symbolickou správou Anglickej kráľovnej priamo,
alebo v prípade pokrstencov účtované cez Vatikán.
Pod subjektami štátov sa skrývajú obyčajné obchodné vzťahy o ktorých nemáme ani vedieť.
S právnikmi si ale pri hľadaní súvislostí nezačínajte. Študujte radšej sami. Je to kasta, ktorá sa dostáva
k vyšším stupňom informácií až po určitom„zasvätení“. Až sa niektorí stanú členmi anglickej gildy, čo
je ich tradičný profesný kontinentálny cech, potom už veľmi dobre vedia koľko bije a ako môžu a majú
s nami narábať. Musia si ctiť profesnú mlčanlivosť. Zámerne s nami hovoria rečou, ktorej my nemáme
rozumieť, preto sa s nimi ani nepokúšajte konštruktívne baviť. Držia spolu, všetko vedia prekrútiť tak,
aby ste medzi nimi ostali ako neznalý blbec. Česť výnimkám...Nemalo by nám ale vadiť, že nás na
Slovensku súdia aj anglickí zasvätenci? Asi nie. Nič si v obyčajnej obchodnej korporácii registrovanej
ako Slovenská republika aj tak neriadime sami, takže ide iba o nepatrný, nepodstatný detail. Hlavne si
máme myslieť, že aj právny systém je oporou akéhosi právneho štátu. Naozaj?
Takže k veci, ale malou okľukou.
Aby sme poznali logiku celého procesu zotročenia, mali by sme si pripomenúť, čo sa píše v
predchádzajúcich kapitolách tejto knihy: Kto nie je znalý, nech veci v kurzíve zatiaľ preskočí:
Po tom, čo došlo zo strany šéfa invázneho národa k zničeniu v podstate spoločných potomkov oboch
strán, teda priamych potomkov Adama a Evy, musel samozrejme naplánovať, ako zabezpečiť záchranu
Noema a jeho Lemurskej rodiny, teda potomkov Adama a Muženy. Po páde prvej nebeskej klenby,
padlej pod ťarchou záplavových podzemných vôd zničenej kremennej formy života vznikla dohoda so
svetlými bytosťami, ktorá znela, že sa svet obnoví. Noemovci s temnými Lemurskými inváznymi génmi
pôjdu osídľovať juh a národ obnovených svetlých bytostí, teda človek, bude osídľovať sever v
Hyperborejskej oblasti. Predmetom dohody bolo okrem iného, že obe strany budú vždy informovať
ľudí, čo sa proti nim chystá, človek nebude súdiť človeka, ľuďom bude patriť rovným dielom výnos so
všetkého prírodného bohatstva a o vlastnícke územie musia bojovať len korenní ľudia a to podľa
presných pravidiel. Svetlé bytosti sa tejto dohody vôbec nebáli, pretože ich duchovná sila, sila energie
vôle vkladaná živým ľuďom vo vtedajšom vysokoenergetickom prostredí im dávala nekonečnú prevahu
a nikdy neuvažovali o nijakej tradičnej vojne, ako ju vnímame teraz. O tom že energetický systém na
Terre bude zámerne ešte dvakrát totálne zničený inváznou opozíciou, o tom žiaľ ani nesnívali.
Posledná riadená kataklizma totálne zničila pôvodný astrálny energetický systém a žiaľ už totálne
odrezala svetlé bytosti od vplyvu na ľudí na Terre, pochovala ich v hlbinách a kataklizmu preživší
ľudia sa stali bezbrannými obeťami inváznikov. Ich šéf však asi dobre vie, že prirodzené cykly Gaie
môžu vrátiť svetlé bytosti do hry a zúčtovanie známe ako biblický Armageddon bude mať pre neho a
jeho stádo veľmi fatálne následky. Preto dodržanie všeobecných Konov a uzavretých dohôd v tzv.
Kryštáľovom chráme, považoval Trojjediný šéf inváznikov za nutné aspoň po formálnej stránke:

Bude teda formálne informovať ľudí (ale skrytým a prekrúteným spôsobom) o tom , čo sa na nich
chystá, vytvorí im podielový účet na výnosoch bohatstva ich zeme (ale tak, aby ho nikdy nemohli reálne
využívať) a na tvorbu územných nárokov a revolučné zmeny použije len korenných ľudí.
Prvou akciou, ktorú musel realizovať pomocou agilných jezuitov, bolo rýchle osídlenie
postkataklizmatického územia na začiatku 19. storočia podľa predátovaných stredovekých máp, čo
dostala za úlohu predovšetkým cirkev. Svetlá antická a predpotopná doba bola v novej vymyslenej
histórii zámerne preskočená a presunutá až do staroveku. Bola to len taká malá formálna finta. Tisíc
rokov hore-dole…
Ako sme preukázali, systematické, ale priehľadné sfalšovanie antických a predpotopných pozostatkov
celý proces len dokonale uzavrelo do neprehľadného chaosu.
Genofond gojov, teda preživších ľudí poslednej riadenej kataklizmy musel byť našťastie zachovaný v
dostatočnom pomere nutnom pre aplikáciu práva na vybojované územie a formálne na udržanie
stvoriteľských dohôd. Ale hlavne skúsenosti z Lemurského obdobia ukázali, že invázny genofond
neustále degradoval a viedol len k svojmu úpadku a potom k totálnemu zániku. Museli inváznikov
nahradiť akísi klonovaní ľudia obohatení o účelový invázny genofond, ktorí sú pre prehľadnosť a
zvláštne charakterové vlastnosti označovaní, ako „neľudia“, ktorí riadene prišli pôvodne z oblasti
Lemúrie cez Afriku až na sever. Po úplnom zdevastovaní Egypta a severnej Afriky začali likvidovať
Euroáziu. Rovnako postupovali aj na Americkom kontinente.
Ľudí nepatriacich do tejto inváznej skupiny sami členovia vyvoleného národa označili a úplne
otvorene označujú ako gojov, takže máme právo byť v tejto veci úplne otvorení a na nič sa
nebudeme hrať. My sme s delením ľudí na takých a onakých nezačali, takže neprijímam žiadne
námietky o kvázi rasizme, alebo diskriminácii, alebo iné účelové kecy.
Našťastie pre gojov, teda korenných ľudí, niekto musí aj v novom systéme, teda novom svetovom
poriadku bojovať za hranice potrebných území, musí tvoriť, pracovať, produkovať a musí to dokonca
aj vedieť. To sa od „klonov, neľudí a vyvolených“ zámerne neočakáva. Ich úloha však bola a je,
jednotne a účelovo proces zahmlievať, privatizovať, riadiť cez príkazy, zákazy, nejednoznačné zákony,
spravodajské hry, symboliku, torické cykly a číselné kódy označujúce strany divadelnej hry.
Môžeme sa potom otvorene pýtať, či je
napríklad kód 1488 kódom riadenej opozície,
ktorá na seba nabaľuje a potom nenápadne
likviduje ozajstnú opozíciu? Správanie
nositeľov tohto kódu tomu plne nasvedčuje.
Kódov je veľa, zaujímavé sú aj 2039 a1659.
Ale to nie je predmetom tejto kapitoly.
To si preskúmajte sami ak chcete. Budete
doslova čumieť, čo za tým všetko je skryté.
Ako základ postkataklizmatického gojského genofondu boli použití ľudia, kvázi vybraní šťastlivci, ktorí
prežili kataklizmu buď náhodou, ale v podmienkach kamennej doby, ale hlavne oddané ľudské ovečky,
ktoré boli už pred riadenou genocídou vyberané podľa najnižšieho intelektu, naivnosti, charakterových
vád a najvyššieho stupňa oddanosti cirkvi. To že sa splnili zámerne inscenované predpovede o konci
sveta a došlo k ich zázračnej záchrane v tuneloch a katakombách cirkevníkov, len posilnilo ich vieru v
cirkev a tak už bolo len nutné ich poslať na oplodňovacie akcie do terénu podľa pripravených
sfalšovaných máp, ako sme si to dokázali v tejto knihe.
Tak sa znova osídlili plánované územia, znova zakladali obce a tvorili nové matriky. Podrobnejšie sa o
vymyslenom procese zvanom „Napoleonske vojny“ dočítate v príslušnej kapitole tejto knihy v pasážach
o histórii. Dozviete sa prečo gojovia dostali jednotné, ale farebne rozlíšené napoleonske uniformy, aby
boli kvázi splnené všetky právne aspekty dohody z chrámu dohody o podmienkach vybojovania územia

ľuďmi. Klony, ani neľudia túto výsadu zmeny nemajú, preto gojovia a predovšetkým Slovania majú
prednostné právo umierať na svetových bojiskách, keď ide o nové stanovenie hraníc na území
takzvanej vysnívanej svätej ríše Rímskej, ktorá cirkvi nikdy nepatrila.
Noví ľudia premiešaní neľuďmi boli ostro podchytení už od detstva cirkevným školstvom a výchovou a
prihliadnúc na genofond vybraný jezuitmi na oplodnenie je jasným vysvetlením toho, prečo sú dnes aj
ľudia takí akí sú... Ako by tiež už neboli ľuďmi...
Potreba udržať nový spoločenský poriadok bola udržiavaná zásadou preferovať v hierarchii neľudí,
neprebuditeľných ľudí, bezcharakterných a všelijakých podobných ľudských zmätkov. Tento cieľ sa
aplikoval aj pri novom osídľovaní Ameriky a iných kontinentov, kde byť tupec, násilník, blbec, zločinec,
zlodej a kriminálnik, bolo základným atribútom na dobrého kolonizačného kandidáta. Prečo asi?
Základom kádrových predpokladov a schopností bolo totiž nadanie vedieť efektívne vyzabíjať
pôvodných ľudí (neverte rozprávkam, že to boli len indiáni) a potom padnúť pod osídla spravodlivosti.
Právna nadstavba tvorená neľuďmi sa už postarala, aby títo užitoční zločinci po splnení úloh odvisli
na šibenici. Tvorba hraníc amerických štátov podľa ceruzky a pravítka tým bola zjednodušená. Potom
sa dočesala riadeným inscenovaným bojom akože proti Angličanom v modifikovaných Napoleonskych
uniformách a samozrejme nastúpil scenár sever proti juhu, kým hranice a pozície nesedeli podľa želaní
a predstáv uzurpátorov.
Lenže aj iné problémy v novom spoločenskom poriadku nechcene vznikali. Genofond ľudí sa postupne
normalizoval napriek tomu, že ľudstvo bolo tlmené ideologicky, astrálne, duševne, telesne, ale aj
špeciálnou potravou. Márne kŕmili ľudí olovom, arzénom, rádioizotopmi, liekmi, alkoholom,
baktériami a vírusmi, vždy sa v nejakej populačnej skupine objavil nejaký prebudený „asociál“
s vyšším vedomím, ktorý robil potom rozbroje a nepokoje, huckal a nabádal ľudí k neposlušnosti.
Dokonca chcel niečo riadiť a spravovať, čo je pre gojov absolútne neprípustné. Dokonca si robil
nároky na svoj rodový majetok! Otĺkal jezuitmi sfalšované matričné zápisy kdekomu o hlavu a kazil
systém správy kontinentálneho územia a majetku. Unikal z osídiel cirkvi a vytváral alternatívne cirkvi
a necirkevné organizácie. Vybojované aj umelo vyfabrikované územia si chcel ponechať a dokonca
žiadal prinavrátiť.
Chovať si hadov na prsiach sa ani inváznikom nevypláca. Preto v roku 1837, keď doznievali posledné
poryvy kataklizmy a z obežnej dráhy padali takmer posledné zostatky piesku a hliny sa odborníci na
cirkevné a nosaté právo rozhodli oprášiť osvedčené kapitoly Pirátskeho práva a zjednotiť ich do menej
zvrátenej formy Morského práva. Obchodné vzťahy a trestnoprávne vzťahy kedysi uplatňované voči
otrokom, ktorí boli prepravovaní, či narodení na mori, umožnili preklasifikovať aj korenných ľudí na
otrokov, teda právne neživých ľudí, proste na obyčajný tovar podliehajúci len obchodným vzťahom.
Začalo intenzívne obchodovanie s dušami ľudí. Prečo to bolo potrebné a ako sa toto vypasené chucpe
mohlo uskutočniť?
Problém vyžadujúci inváznický „progres“ spočíval v tom, že len skutočne živí ľudia
preukázateľne narodení na pevnej kontinentálnej zemi v preukázateľnej rodovej línii majú
nárok na zem, pôdu, vodu, lesy, faunu, flóru. Teda len im patrí všetko prírodné bohatstvo a
všetky výnosy z toho vyplývajúce, ale pozor! Môžu sa toho dobrovoľne vzdať, alebo to načas
niekomu môžu dobrovoľne zveriť do správy. Podľa Konov a nezrušiteľných stvoriteľských
dohôd to musí byť naozaj dobrovoľné.
K prepojeniu na realizačnú prax je však potrebné do toho vhodne aplikovať aj Rímske právo.
Podľa Rímskeho práva, o ktorom ani netušíme, že platí stále v plnom znení, si aj úplne suverénni ľudia
môžu dobrovoľne vybrať svoj status. Majú právo sa dobrovoľne rozhodnúť, či chcú byť suverénmi, či
občanmi, alebo nie, či chcú byť rovno otrokmi, alebo nie, či chcú byť svojprávni, alebo nie, či chcú
mať tútora, alebo si svoje suverénne ľudské práva budú spravovať úplne sami.
Všimnime si: aby mohol suverénny človek zostať suverénnym človekom, musel raz za sedem rokov sa
zúčastniť aktu sčítania ľudu, kde preukázal predpísanou formou status živého človeka s preukázaním
potrebnej výšky vyššieho vedomia a neinvázneho charakteru.

Inventúru občanov a otrokov si zase robil v predpísanej forme štát, teda tútorská zložka spoločnosti.
A to sa robí dodnes a nikto v podstate ani netuší, čo sa tým sleduje. Sčítanie občanov je iba sprostým
sčítaním otrokov, potrebným a doslova nevyhnutným pre obchodné korporácie fungujúce pod krycím
názvom „štáty“. Ide o úplne dobrovoľné chucpe…
Kto si naivne stále myslí, že status občana je status slobodného človeka, ale má záujem vniknúť do
problematiky hlbšie, nech číta pozorne ďalej. Kto si ale namýšľa a skalopevne verí, že právo a
demokracia sa majú vykladať tak, ako sa nám to oficiálne podsúva, ten nech toto všetko čo tu
predkladám kľudne zaradí do kategórie bludov a vráti sa do svojej dobrovoľnej ulity. Bude pre neho
úplne zbytočné to čítať ďalej, aj keď pre mňa je absolútnou poctou, že sa prepracoval až sem.
No a my poďme pozorne analyzovať súbor právnych prostriedkov, ktoré boli použité na to, aby sa
každý živý človek oficiálne mohol zbaviť svojprávnosti bez toho, aby si to nejako uvedomil.
Nie je to zložité, lebo stačí len ľudí právne preklasifikovať na tovar. A najlepšie je to urobiť ihneď po
narodení živého dieťaťa človeka. A tak sa to minimálne od roku 1837 aj systematicky deje všade tam,
kde v plnej miere neplatí cirkevné kánonické právo riešiace tento „nákup a predaj duší“. Nutnosť
zavedenia Morského práva si teda nevedomky vynútili rôzni protestanti, neznabohovia a ateisti a tak sa
o nákup duší doteraz delia Vatikánci a Piráti a ukrutne sa spolu o túto výsadu sporia.
Ako treba postupovať, aby sme si to vedeli prakticky predstaviť v kontexte aplikácie Morského a
Rímskeho práva?
Ako sme spomenuli, treba jednoducho každé živonarodené dieťa človeka právne umŕtviť a
preklasifikovať na obyčajný obchodný tovar. Musí sa to umŕtvenie urobiť trikrát, aby neboli
pochybnosti a raz za sedem rokov sa to musí preverovať, či náhodou dieťa nejakým zázrakom neožilo.
Je to preto poistené viacnásobne a oživenie nie je jednoduché, čo si neskôr rukolapne vysvetlíme.
Podľa Morského práva sa totiž okrem iného určuje aj to, či dieťa otrokyne narodené na mori patrí
majiteľovi lode, alebo kupcovi, ak za otrokyňu vopred zaplatil. Keďže údajne otrokyne často hádzali
deti narodené počas prepravy do mora, aby ich radšej oslobodili od otroctva, Morské právo (ďalej len
MP) určilo, že sa dopustili úhlavného trestného činu. Otrokyne a ich dieťa sú z hľadiska tohto práva
síce iba tovarom, ale došlo k poškodeniu a finančnej ujme na strane prepravcu, kupca, alebo majiteľa
lode, alebo predávajúceho a každý musí byť náležite odškodnený a musí byť jasné, kto má na čo nárok.
Žena v statuse otrokyne sa vlastne dopúšťa trestného činu, už keď počne dieťa, lebo sa má za to, že
plodová a morská voda sú z hľadiska MP totožné. Tu preto dochádza k prvému právnemu usmrteniu
dieťaťa a jeho premene na tovar. To sa uzákonilo v MP aj preto, aby po narodení nepatrilo otrokyni a
jeho otec bez ohľadu na to, či je otrok, alebo slobodný občan si tiež náhodou nenárokoval nejaké
majetkové práva na splodené dieťa s otrokyňou a potom s tým mohli byť zbytočné opletačky. Poriadok
musí byť!
Teraz aplikácia v praxi:
V súčasnej dobe je každá rodiaca žena, ktorá nepreukázala status živého človeka právne nesvojprávna,
ako si to ozrejmíme v nasledovnom, takže má postavenie otrokyne. Dieťa vychádzajúce z rodových
ciest, ak žena nerodí doma je z hľadiska MP iba tovarom. Pôrodnica, rovnako ako každá súdna sieň
je z právneho hľadiska palubou lode, ibaže v jednej je kapitánom pôrodník a v druhej sudca.
Túto vyfabulovanú skutočnosť človek dobrovoľne osvedčí tým, že naivne dodrží zvláštne rituály o
ktorých si povieme neskôr.
Vráťme sa však k svinstvu zvanému aplikácia MP na živého človeka.
Teda rodiaca žena, ktorá sa narodila do tohto podlého systému už prešla procedúrou právneho
usmrtenia svojho plodu už počatím do vzniklej plodovej vody a ani sama nemá vďaka svojim neznalým
rodičom status živého človeka, preto jej nenarodené dieťa je len sprostým tovarom, ktoré potom prejde
právne neživé pôrodnými cestami do rúk pôrodnej mafie. Tá zároveň vysoko speňaží placentu, ktorá je
výnosným artiklom na trhu s orgánmi, preto čo najskôr odstrihne pupočnú šňúru, aby tretina krvi plná
enzýmov a najúčinnejších protilátok patriaca dieťaťu ostala mafii na kšeft. Kedysi sa totiž po pôrode
dieťa neodstrihovalo, ale následne porodená placenta sa vysoko vyvesila, počkalo sa až dieťa príjme

krv a pupočná šnúra sama vyschne a odpadne, ako je to v prírode bežné a potrebné, aby dieťa nemalo
novorodenecké žltačky, chudokrvnosť a detské choroby.
Pôrodník znalý veci, majúci tieto kapitánske výsady, potom prijme tovar vypustený cez pôrodné cesty
bez ohľadu na to, či ho príjme cez riadne, alebo získané cisárskym rezom, tovar označí, odmeria a
odváži. Keďže sa má podľa MP za to, že dieťa je mŕtve ak sa nepreukáže že žije, k čomu nie je vďaka
nevedomosti človeka dôvod, tento tovar má zatiaľ len obchodné parametre zapísané a zaslané do
medzinárodného zúčtovacieho tovarového IRS centra. Údaje naozaj mŕtvo narodených detí sa tam
údajne ani neposielajú. Ani krvná vzorka z päty.
Donedávna sa „tovar“ v centre zúčtovania zaúčtovával v ekvivalente váhy tovaru prepočítaného na
váhu zlata. Majiteľ kontinentov touto úložkou tovar zvaný „fyzická osoba“ nadobudol z každej
rodiacej otrokyne, potom ho prenajal korporáciám, teda štátom, ktoré ho splácajú svojim
podnikaním využívajúcim na to týchto otrokov. Tento ekvivalent spolu aj s výnosmi potom slúži
centrálnemu poručníkovi, či tútorovi (teda aj každému korporátnemu štátu a jeho orgánom) na krytie
špecifických nákladov spojených so správou majetku týchto právnických mŕtvol. Odkedy sa však zlato
v depozitoch akosi stratilo pochybujem, že sa to robí stále takto… Zrejme sme krytí už len
bezcennými papierikmi, ale korporáciám to vôbec nevadí a pyramídová hra ide ďalej.
Nechce sa mi veriť, že všetci pôrodníci sú v tom kšefte nejako vedome zainteresovaní, inak by tak
otvorene nepýtali od rodičov peniaze na zlepšenie pôrodných podmienok a zníženie rizika. Moja dcéra
dávala pred pár rokmi dobrovoľne tým chudákom, škoda, že som sa to dozvedel len nedávno,
odtrhnutie hlavy, alebo aspoň nakopnutie rozkroku by bolo isté…
Ako som naznačil, aby sa novonarodený človek stal právnou mŕtvolou, teda fyzickou osobou, nie
živým suverénnym človekom, celé toto chucpe musí dozrieť do ďalšej, tretej a konečnej fázy.
Prvé usmrtenie teda bolo v plodovej vode, druhou poistkou sa stalo osvedčenie tovaru na pôrodnej
lodi (preto sa nesmie rodiť doma, ak už, aj tak musíte tovar vyšlý z pôrodných ciest doručiť na
registráciu. Rovnako postupujte pri pôrode v lietadle, aute, či vo vlaku!!!).
Tretiu poistku, teda definitívne právne usmrtenie svojho dieťaťa má v slobodnej právomoci obvykle
otec dieťaťa. Ten dobrovoľne nechá v nevedomosti zapísať svoje vlastné dieťa do matriky, čím
obchodná strana korporácie a nájomca pracovných síl, teda štát, získa ďalšiu fyzickú, teda právne
neživú osobu do portfólia akože „občanov“ s ktorých prostriedkami-výnosmi z majetkových práv môže
potom korporátne disponovať a vyplácať z výnosov prenajímateľa, teda kráľovskú rodinu, alebo
Vatikán. Živý človek v tomto vystupuje ako dobrovoľný reálny fond pracovnej sily.
Vráťme sa. Dieťa je definitívne právne mŕtve, lebo rodič ho zveril tútorovi, teda spomínanému štátu,
čím prejavil svoju neschopnosť sa o neho postarať a vlastne aj sám je už otrokom vďaka svojim
neznalým rodičom, takže absolútna smola! Bola by tu možnosť v lehote do siedmych rokov doviesť
dieťa pred súd, aby vám osvedčil, že dieťa je živým človekom, ale s tým sa pri tomto chucpe počíta.
V tomto overovacom veku sa totiž musí dieťa zapísať na povinnú školskú dochádzku a tým by túto
povinnú tútorskú opateru štátu dieťa mohlo stratiť a prísny trest by postihol práve jeho rodičov, teda
plnohodnotných otrokov, ktorí nesmú v žiadnom prípade porušovať Zákony o ktorých si myslia, že
sú tvorené pre ich prospech. Zákony môžu beztrestne porušovať iba tútori, teda demokratickyslobodne zvolení zástupcovia a štátne orgány. Nesvojprávny otrok hrdo nazývaný „občan“ sa predsa
nemôže brať zo strany opatrovníka vážne. To akoby pacient psychiatrie chcel niečo vážne riešiť s
primárom. Reťaz sa nedá len tak ľahko roztrhnúť, to je dobre vymyslené. A Zákony účelovo cez
paškvil hranej demokracie vždy tvorí tútor, teda štát, ktorému sme dobrovoľne odovzdali svoje
právomoci. Zdanie demokracie je týmto ale úplne v prdeli, ale o to práve ide a má aj ísť.
Ďalšou pascou na právne neoživenie dieťaťa je občiansky preukaz, alebo passport. Akože iba
náhodou sa dáva tesne po lehote ďalších siedmych rokov. Pre medzikorporátne účely a evidenciu
tovaru-dieťaťa sa pas môže vydať aj skôr. No nás nech zaujíma občiansky preukaz. Tu sa dieťa svojim
podpisom prvýkrát dobrovoľne rozhoduje, či chce byť fyzickou osobou, teda občanom, alebo
slobodným suverénnym živým človekom. Skúste mu túto mňamku odoprieť! Bez tohto dokladu si

predsa nebude môcť založiť účet, nebude môcť komunikovať s úradmi, nedajú mu vodičák, nepredajú
alkohol a cigarety, nepustia do baru a polícia a súdy mu bezdôvodne a zákerne pôjdu účelovo po krku.
Pád do statusu občianskej ovce bol dlhodobo účelovo konštruovaný tak, aby prípadný oslobodzujúci
únik do polohy suverénneho živého človeka z neho urobil vydedenca vo vlastnej krajine, ktorému sa
zdanlivo, ale defacto odoprú všetky občianske výhody.
Ovečky cirkevné sa právne umŕtvujú nielen krstom ale aj birmovaním. U pravoslávnej cirkvi a
gréckokatolíckej cirkvi sa stým nepáru a dieťa dostane už počas krstu „pečať daru ducha svätého“,
teda „potvrdenie o darovaní jeho duše“ hlúpymi rodičmi na IRS účet- zložku Vatikánu. Korporácie,
na území ktorých tieto cirkvi pôsobia, za ich prenájom do fondu pracovných síl potom platia Vatikánu
podiel z výnosov. Výnosy síce patria formálne ovečkám, ale nikdy sa o ne neprihlásia, čo je hlavný
zámer. Do reálnej smrti. Tzv. „pohrebné obrady“ ceremoniálne inscenované po fyzickej smrti
proces straty nárokov Človeka zavŕšujú definitívne.
U rímskokatolíckej cirkvi je to právne umŕtvenie ešte za života delené na etapu krstu a birmovania,
teda vstupné sviatosti, ktoré sú najdôležitejšie z kolekcie celkom siedmych vlastníckych overovačiek
smerovaných k tovaru. Treba si uvedomiť, že cirkev nemá inštitút volieb, ani preukazov, napríklad ako
majú štáty, teda potrebuje inú formu prejavenia lojality a nesvojprávnosti človeka, aby mohol
dobrovoľne zostať v klasifikačnej triede obchodovateľného tovaru. Cieľ vstupných sviatostí je však
úplne rovnaký, ako u grékokatolíkov a pravoslávnych, teda vyfabrikovať a získať do zúčtovania
„pečať daru ducha svätého“, teda IRS kód. Cirkev toto, ako všetko v svojom učení vysvetľuje
presne naopak, konkrétne, že človek vlastne nemá ducha, preto mu ho chcú akože dobromyseľne
darovať. Aspoň si to tak má hlúpa ovečka vysvetľovať. V reále oklamaný človek si má myslieť že
sviatosťou získa darom Kristovho ducha svätého od neľuďmi zákerne sprivatizovaného a prekrúteného
Ježiša Krista. Blbosť. Našťastie nie každý naletí… Obzvlášť ak si uvedomuje, že človek má už od
ozajstného stvoriteľa aj dušu, aj ducha a danajský dar od cirkvi nepotrebuje. Ak si to neuvedomuje, má
možnosť sa nechať ďalej spravovať cirkvami a je to jeho osobná vec. Kto nechce byť suverénny
človek, dokonca ani len občan, nech nikdy nie je.
V reálnej praxi potom prebieha neľútostný boj medzi lovcami duší a tak každá strana sa snaží obísť
dané pravidlá hry a druhú stranu obrať o cenné tovarové položky. Cestou k tomu je síce snaha získať
prednosť cirkevného kánonického práva pred pirátskym, ale dobrovoľný počet cirkevných ovečiek žiaľ
nemá stúpajúci trend. Preto všetko čo na kontinente ostane, to pripadne pirátom. Veď aj protestantské
obrady obchodovania s dušami Vatikán nedobrovoľne musel vylúčiť zo svojho portfólia a musel
prenechať pirátom. Bohaté žne mala cirkev obzvlášť po nezákonnom „oslobodení“ východoeurópskych
štátov spod totality, keď jej pribudlo obrovské množstvo dobrovoľných ovečiek žiadostivých po
zakázanom ovocí cirkevného otroctva.
Nie je napodiv, že Vatikán sa snažil pevne ukotviť svoje postavenie na Slovensku cestou „Základnej
zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou“, teda ukotvením cirkevného práva na duše
a ich výnosy z majetkovej podstaty na území Slovenska. Druhá strana naproti tomu neustále prahne po
odluke štátu od cirkvi, aby piráti neboli oberaní o výnosy z prenájmu, ale nemôžu otvorene zverejniť
dôvod, takže tieto pokusy narážajú na silný odpor a argumenty sú zatiaľ chabé. A nám Slovákom akoby
mohlo byť úplne jedno, kto nás bude okrádať a zúčtovávať, takže sa o to radšej nezaujímame.
Ale „kupovalo“, resp. nadobúdalo sa aj predtým. Dobrým zdrojom boli socialistickí emigranti, ktorí
keď ušli a požiadali na západe o azyl, úrady započali overovacie konanie o možnosti prepisu a nového
naviazania IRS bázy na danú krajinu, kde chceli emigrovať. Najvýhodnejšie bolo, keď chceli ovce
dobrovoľne ísť na iný kontinent a tam získať občianstvo. Emigranti si mysleli, aké skvelé demokratické
a charakterné pohnútky vedú k tomu západné demokratické krajiny a ani netušili, že stratili tým nároky
na korenné majetkové práva a boli preto dobre predaní s dokonale vybrakovaným IRS účtom. Že sa k
nim chovali dobre, nebolo úplne zásluhou daných krajín, kde sa usídlili, to bolo zásluhou predajcov,
majiteľov IRS účtov, ktorí ich z pozície správcu kolónií nanútili korporáciám a pritom dbali, aby bolo o

nich dobre postarané. Ako keď predáte niekomu vzácneho koňa. Budete predsa dbať, aby sa mal dobre,
či nie?
Inak podobná hra s nanucovaním imigrantov od „účtovníkov“ smerovaná do EÚ prebieha aj teraz. Čím
je chudobnejšia krajina pôvodu a menej vybrakovaný účet korenného jedinca, tým lepšie. Či bude
dobrá pracovná sila, na to sa kašle. Aspoň narobí danej korporácii viac dlhov a viac ju potiahne k
bankrotu a uvoľní priestor iným, novým korporáciám.
Prečo bola hodnota socialistického ľudského tovaru taká výnimočná?
Keď azylový proces oddelil zrno od pliev, teda vyselektoval asociálov a kriminálnikov, bolo zjavné, že
tí čo utekajú z nechcenej socialistickej starostlivosti musia byť nedocenení, samostatní, vysoko
vzdelaní a pracovití ľudia, ochotní stať sa vynikajúcou pracovnou silou, ktorú možno zbaviť korenného
občianstva a korenného účtu. Navyše socialistický pioniersky tábor sa po odstránení Stalina stal
plánovaným ekonomickým bufferom pre budúcnosť sveta, ktorý veľmi nelomcoval s IRS účtami a
občania museli žiť len z toho, čo si vyprodukovali, teda museli mať vyrovnaný rozpočet bez západných
finančných práčovní, tlačenia nekrytých peňazí a celosvetovej pyramídovej hry, ktorá vylepšovala
životnú úroveň západu na úkor východu, kolónií a budúcnosti. Na to obzvlášť v socialistickom tábore
dôsledne dozerali členovia vyvoleného národa infiltrovaní v komunistickej strane, represívnych
orgánoch, zdravotníctve, kultúre, školstve a tajnej službe. Z osobných IRS účtov sa v „totalitách“
odpisujú len náklady na vzdelanie, kultúru, liečenie, pobyt v nemocnici, rehabilitácie, súdne spory,
vojenský výcvik, voľby a pobyt vo väzení. Možno som na niečo zabudol, ale zhruba takto.
Nesvojprávnosť ľudí sa tiež dosahovala rodením v pirátskych pôrodniciach, kde sa socialistickí lekári
už z princípu chovali k rodičkám chladne ako k tovaru, ak si tie chudery samozrejme radšej nevyplatili
všimné. Teraz sa aspoň kapitáni pôrodníc tvária milo, ale otŕčajú ruky ďalej. Postup umŕtvovania bol
však v podstate rovnaký : pôrod, matrika, škola, OP, pas, cestovná preúčtovacia doložka k pasu a
podobne. Hlavným zdrojom overenia platnosti socialistického tútorstva boli povinné 100% voľby.
Tomu sa veľmi nedalo vyhnúť. Ľudia, ktorí nevolia, tým sa z ich IRS účtu volebné náklady a
celospoločenské občianske náklady neodpisujú a tak socialistický tútor šiel na vec tvrdo až represívne.
Na druhej strane výnosy sa občanom ukladali v plnej miere, nakoľko sa nemuseli odrátavať dlhy štátu.
Dlh a nevyrovnaný štátny rozpočet bol v tejto variante hry neprípustný. Po „nežnej“ revolúcii sa
všetko takto nedobrovoľne usporené bohatstvo dalo použiť na záchranu svetovej ekonomickej
pyramídovej hry včlenením rozsiahleho socialistického tábora do spotrebiteľského koša a vydať sa
cestou zadlžovania nových postsocialistických korporácií a jej občanov.
Čím zadĺženejšie budú štáty, obce a mestá, tým bude chudobnejší centrálny účet každého obyvateľa,
predovšetkým každého voľbychtivého občana.
Nečudo, že potom v pozadí systému nájmu duší fungujú aj tieňové korporácie, kde sa oddeľujú ľudia s
vybrakovaným IRS účtom a ľudia s kladnými výnosmi.
Toto je napríklad Nemecký občan s kladným
osobným výnosom.
Je občanom korporácie „Deutches Reich“.
To znamená že Nemecká ríša účtovne žije a je
zámer a zrejme potreba ju po období cyklu
likvidácie korporácií obnoviť?
V 5 ročnom cykle likvidácie po 72 ročnom trvaní
korporácií sa nachádzame práve teraz. Takýto
občan s aktívnym kontom má prvé písmeno v
dokladoch veľké, ostatné sú malé.

Občania toho Nemecka, ktorému vládne „muti“
Merkel majú písmená v dokladoch všetky veľké.
Toto Nemecko je tak zadĺžené, že svoje dlhy
nesplatí asi nikdy. Jeho občania sú otrokmi, ktorí
tlieskajú svojej vláde za to, že ich pripravila o
všetko. Ale majú sa dobre, žijú na veľkej nohe a
my im naivne závidíme…
Pozrite sa radšej na svoje doklady, možno sa
potešíte. Máme tiež patriť k Reichu? Alebo zuby
si na nás brúsi Vatikán? USA? USSR 2.0?
Dá sa predpokladať aj to, že celý cirkus okolo GDPR je obranným mechanizmom EÚ v procese
úspešného zisťovania stavu IRS účtovania pri terajšej inventúre. Uvedomme si, že korporácie, ktoré si
nezúčtujú hru v kladných číslach už nebudú obnovené! A organizátor hry ich už teraz nemilosrdne
tlačí, trestá a bude trestať. Zúfalstvo tútorov bude postupne gradovať a devastácia tvrdých
antiobčianských foriem zúčtovania nás veľmi nemilo postihne.
A čo živý suverénny človek? Neviem. Čakám že sa zobudí a bude ich postupne čo najviac.
Ako sme si dokázali v tejto knihe, poslednými ešte plne suverénnymi gojmi na Zemi boli kozácke
dŕžavy vedené atamanmi, s ktorými si nevedel rady ani Ruský cár a preto sa stali predmetom
systematickej genocídy počas 1. svetovej vojny a do úplných základov boli vyrezaní počas následnej
zinscenovanej revolúcie v Rusku. Fuj, veď oni nikdy neplatili dane!
Takže milí spoluotroci, ešte stále máte chuť mi vešať na nos bulíky o čestnosti a výhodách demokracie
a občianskej spoločnosti? Uvedomujete si vôbec, že úplne dobrovoľne strácate práva suverénneho
živého človeka vždy, keď idete na omšu, žiadate o nový občiansky preukaz, keď žiadate o pas,
keď sa obraciate na súd, aby rozhodol vo vašej veci, keď si najímate právnika, alebo keď sa
dobrovoľne oddávate akýmkoľvek cirkvám a zverujete im deti? Veď vy si svoje práva neviete
uplatňovať bez tútora a verejne to neustále deklarujete! Uvedomujete si, že keď idete voliť,
odovzdávate svoje suverénne práva niekomu inému, lebo úplne dobrovoľne pristupujete na
zákerné pravidlá tejto hry? A pritom si naivne myslíte len to, že dodržiavate zásady akéhosi
„právneho“ štátu, alebo cirkevnej hierarchie!
Už chápete, prečo vás adepti na tútorstvo tak vehementne presviedčajú, aby ste išli voliť? Vraj voľte
aspoň menšie zlo ! Profesionálni tútori vedia, že ak voliť pôjdete, tak sa vzdávate svojich práv, tak ich
dobrovoľne nanominujete do postov opatrovateľov, kde si z vás urobia iba srandu a sú za to naviac
dobre platení z daní, aj z vašich osobných výnosov. Pritom nemáte žiadny reálny vplyv na
hospodárenie štátu, jeho zadlžovanie a okrádanie. Čím viac vás voliť dobrovoľne príde, tým viac za to
tútori dostanú a o to viac odpíšu aj z vášho centrálneho účtu.
Ešte raz, okrem účtov, ktoré máte ako právnická mŕtvola, teda fyzická osoba, občan v bežnom
„občianskom“ živote, máte aj centrálny IRS účet tútorský, obvykle u Anglickej kráľovnej, formálnej
majiteľky kontinentu, alebo vás prenajal Vatikán ako pracujúcu cirkevnú ovečku.
Tam sa vedie reálny centrálny účet výnosov a nákladov z vašich majetkových práv plynúcich z
bohatstva vašej zeme, na ktorej ste sa narodili zámerne nehospodárne spravovanej v obchodnej
korporácii zvanej napríklad Slovenská republika. Miera zadĺženia štátu je totiž miera ekonomickej
závislosti štátu od systému globálneho zúčtovania zaregistrovaných korporácií. Ako voliaci občan
platíte formou daní navyše aj náklady na tútorskú správu bez ohľadu, či je, alebo nie je vykonávaná vo
váš prospech. Musíte nakŕmiť hlavne všetkých parazitov, to je ďalší cieľ hry. Mzdu a dôchodok
dostávate len ako ako formu vreckového, čo zo zákona patrí aj nesvojprávnej osobe, alebo bláznovi v
sanatóriu. Ak však zomriete a do času vašej smrti sa neprihlásite o svoje majetkové práva ako živý
človek, vystavením úmrtného listu váš IRS účet bude zrušený a vaše aktíva prepadnú v prospech
organizátorov tejto hry. Veď duša odišla do nebíčka. Super. Oslobodíme ju od hmotných statkov!

Ak sa aj prihlásite, tak vás asi vysmejú, že ste nedodržali sedemročné lehoty na preukázanie svojho
statusu. Ako občan totiž status suverenity nemáte. Bol ste po narodení odkúpený ako fiktívny
obchodný tovar a vy sa za svojim neživým statusom iba naivne ťaháte, ako avatar, v ktorom žijete svoj
reálny život. Ak budete namietať, že ste to nevedeli, tak im to akože bude veľmi ľúto...Veď to nie je
tajné, veď sa o tom píše kdekoľvek, trebárs aj v samotnej biblii.
V „Rímskych“ časoch bolo každých sedem rokov sčítanie ľudu, kde sa suverénny človek musel osobne
preukázať že žije. Spomeňte si napríklad na biblický príbeh Márie, Jozefa a malého Ježiška, prečo
absolvovali tú ďalekú cestu počas ktorej sa Ježiš údajne narodil v Betleheme. Dokonca rozprávky a
filmy vás informujú o chode režimu oveľa viac, než si len dokážete v svojej naivite predstaviť. Dohoda
o povinných informáciách sa naozaj dodržiava. Vy si len v tom guláši musíte nájsť ten správny kúsok a
to vyžaduje stav otvorenia vedomia. Inak žiaľ nevidíte nič, len hlúpe rozprávky a naivné scifi… Ale je
to takto urobené zámerne. Ďalšie vypasené chucpe...
Vaša každá volebná účasť na úrovni správy vašich práv je žiaľ zaprotokolovaná a osvedčená komisiou
a vy vždy celkom dobrovoľne stratíte možnosť sa právne oslobodiť aj v prípade, že by náhle došlo k
nejakým revolučným zmenám. Veď volili ste znova úplne dobrovoľne!
Naviac každé zlo je zlo a je jedno či je väčšie, či menšie.
Podľa Konov to nesmiete vedome robiť. Vyviníte sa iba vtedy, ak preukážete, že ste boli zámerne,
alebo podlo oklamaní, či vedome neinformovaní a to nie je jednoduché. Vy ste v skutočnosti podľa
scenáristov New Word Order o všetkom „dostatočne“ informovaní, len si to máte vedieť dohľadať a
hlavne vedieť správne dešifrovať. Naši otrokári sú v tom nesmierne dokonalí a neustále to vylepšujú.
Často sme informovaní len analógiou, ktorú poznáme z „nástenkových“ tendrov, teda údajov
vystavených na miestach, kde by ste to nehľadali, kde nikto nechodí, vystavené v noci, keď spíte a
nástenky sa neustále presúvajú na iné miesto. Nič o čom hovorím nie je naozaj skryté. Len sa o tom
taktne mlčí, vedome zahmlieva, neustále presúva, lebo práve to je zámer tohto podlého procesu.
Napríklad informácie strčené do balíka IRS v kategórii daňových balastov vašich osobných účtov sú
podané tak, aby im rozumel len ten, kto už niečo o obchodovaní, obchodnom práve a účtovaní v
„poručníctve“ vie. Buďte si ale istý, že nikto o tom radšej nechce ani počuť, lebo by to musel nejako
riešiť a to sa nikomu ani trochu nechce. A sám to nevyriešim, ani malá skupina prebudených, ktorých je
ešte žalostne málo…
A pre tých, ktorí chcú konkrétne dôkazy, lebo inak mi neveria ani slovo, mám len toľko: Neverte mi.
Ak chcete, som len konšpirátor a robím si z vás prdel. Načo to vôbec čítate, načo sa ozývate, keď nič
nevidíte, nechcete vidieť a si neviete vôbec nič dohľadať aj sami. Táto zvrátená spoločnosť je založená
práve len na podsúvaní predžutých zdrojov informácií, ktorým máme z princípu povinne veriť. A to nás
od detstva dobre naučili. To je účelový prostriedok globálneho klamstva. Už na začiatku knihy sme si
povedali, že my takto postupovať nebudeme. Ak si totiž sami z vlastnej vôle nenájdete dôkazy, nikdy
neprecitnete z tohto sna. Kto hľadá, len ten nájde. Ak to zatiaľ nájsť akosi neviete, to je pre systém
dobré, tak to potrebuje, tak to chce mať. To je dôkaz, že to naozaj maskuje dobre. Odnaučte sa mať
všetko iba predžuté. To nie je cesta k slobode. A ja si tiež nemôžem dovoliť ukladať žiadne
kompromitujúce dôkazy. Ak ma zrušia, nikto z vás nemihne ani brvou. Mám s tým bohaté skúsenosti.
Takže malá rekapitulácia: právnickým klincom vo vašej rakvi je Morské právo, ktoré vzniklo z
pôvodného Pirátskeho práva.
Je to právo okupačné, invázne a preto chráni predovšetkým inváznikov, ktorí nemajú nárok na
územné práva majetkové a musia si ich zabezpečovať prostredníctvom korenných ľudí, teda
gojov, na chrbtoch ktorých sa musia paraziticky viezť počas cyklu trvania obchodných korporácií,
ktorými sú štáty a trusty zapísané v globálnom obchodnom registri Federálneho rezervného systému.
Obvykle fungujú podľa torického cyklu 72 rokov, teda naposledy trvajú od konca II. svetovej vojny.
Potom nasleduje 5 ročné obdobie zúčtovania a likvidácie. Nasleduje reset a musí prísť nový cyklus.
Pred týmto likvidačným obdobím sa práve nachádzame a musí to byť doriešené do roku 2022. Preto
ten bordel a chaos okolo nás. Korporácia, ktorá nemá dostatočne ošetrenú súvahu aktív a pasív môže

byť kľudne zlikvidovaná natrvalo. Všetko aj tak musí účtovne skončiť v centrále FRS. Funguje to v
princípe mraveniska, alebo včelieho kráľovstva, kde všetko cez spoločné vedomie smeruje do
spoločnej aktivity a spoločného cieľa, u nás kvázi akože k nohám kráľovnej, ktorá však je len
symbolom, nie reálnym subjektom cieľa, prípadne proces ide prostredníctvom Vatikánu.
Ak riešením zmeny-resetu a vzniku nových korporácií a trustov nemá byť vojna, gojovia musia výjsť
riadene do ulíc a vybojovať vhodné hranice korporácií pre nové zaregistrovanie štátnych útvarov a pri
tom ani nemajú tušiť čo sa deje. Ak nepôjdu, bude sa musieť vyvolať konflikt, národnostné trenice,
finančná kríza, morálna kríza, nejaká hrozná vymyslená pandémia, v krajnom prípade vojna, ako
kedykoľvek v minulosti. Gojovia vždy dostanú im určené právo zomrieť za nové územia a vzájomne sa
vyzabíjať. Pre majiteľa globálneho účtu je každý mŕtvy goj prinajhoršom iba výnos zo zrušeného IRS
účtu… Hranice zaregistrované vojnami a overenými sfalšovanými mapami z minulosti majú prednosť.
Tí hore sa už nejako dohodnú… Hra na dobrých a zlých, demokratické a diktátorské režimy, sú len
súčasť komplotu.
Ak teda chápete pôvod MP vyšlého z práva pirátov, potom sa nemôžete čudovať, že určitá skupina má
po celom svete prapodivné privilégiá a zvláštny stupeň ochrany. Sem patrí okrem „šľachtickej“
anglosaskej skupiny, jezuitskej bandy, predovšetkým vyvolený „prenosný“ izraelský národ a trinásty
stratený kmeň Izraela, ktorých poznáme pod pojmom cigáni. To nie je vtip, ako by ste si mysleli. Sú na
to dôkazy a aj Pražský Mahrál, svetové centrum okultizmu ich uznáva. Všimnime si napríklad, že v
rámci ochrany popierania holocaustu majú úplne rovnoprávne postavenie. Pritom Človek to nie je
otázka rasy! Je to otázka charakteru. Inak Pirátskym právom je z hľadiska distribúcie otrokov riadená
aj organizovaná imigračná politika, ktorá sa vedie v poslednej dobe najintenzívnejšie predovšetkým v
západne Európe. Ako cieľ riadenej autodeštrukcie je okrem známych a pretriasaných okolností aj
dodávanie ekonomických parazitov do systému, čím sa riadene mení podiel aktív a pasív danej krajiny
v čase povinného zúčtovania a robí sa riadená medzimorská redistribúcia IRS účtov cez MP.
Ďalším klincom do rakvy je spomínané Rímske právo. Vzniklo v Antickej dobe pred predposlednou
riadenou kataklizmou uskutočnenou v 15. storočí. Teda vôbec nie pred ranným stredovekom, ako sa
nám to snažia natĺcť do hlavy. Píše sa o tom v príslušnej kapitole tejto knihy, ohľadom
predátovaných a naivne prepísaných dejín. Rímske právo si dalo za cieľ umravniť predovšetkým
neľudí, ktorých platné Kony, ani náhradné Desatoro nedokázali uspokojivo udržať na uzde. Invázni
neľudia žili vždy v diasporách a gettách a nelegálnych a pololegálnych osadách (dokonca aj v 20
storočí, napríklad Varšavské getto, Benátske getto a cigáni dodnes), takže bolo potrebné im a aj
nesvojprávnym a charakterovo vadným ľuďom dať presné práva a povinnosti. Slobodný suverénny
človek právo a trestný poriadok nikdy nepotreboval a ani teraz v podstate nepotrebuje, za
podmienky že včas precitne a sa zbaví sa amorálnosti a dosiahne vyššie vedomie dané len ozajstnému
človeku, neriadenému inváznym bohom, ale vlastným stvoriteľom cez priamu rodovú líniu.
Takže toto právo namierené pôvodne proti asociálom inváznici jednoducho obrátili aj proti nám.
A nezabudnite stále pripomínanú konickú dohodu: človek človeka súdiť nesmie! To platí, aj sa druhou
temnou stranou formálne dodržiava, ale pritom kedykoľvek zákerne obchádza tým, že doslova
právnická mŕtvola súdi inú právnickú mŕtvolu. Ako, to vysvetlíme si v nasledovnom pojednaní.
Dosť na tom, že tesne po poslednej kataklizme sa zistilo, že cirkevné právo vzhľadom na znova sa
šíriaci sa vírus osvietenstva nestačí na potrebné poriadky spojené s nechceným prebúdzaním ľudí. Preto
sa prepojilo z Predpotopnej doby platné Rímske právo vzniklé v Antickej dobe tak, aby aj gojovia
dobrovoľne, cez MP sa stali tiež nesvojprávnymi a platili pre nich práva a povinnosti určené pôvodne
len pre neľudí a to nerozdielne. Znie to síce v danom kontexte absurdne, ale vďaka za to Rímske
právo, bez neho by sme sa požrali a pozabíjali. Neprebudený človek pravidlá bytostne potrebuje, lebo
zámerný vplyv prostredia, materializmus a konzum okolia a inváznej teórie neduchovnej výchovy ho
tak degraduje, že nemá dostatok sebakontroly, citu, súdnosti, zodpovednosti a čestnosti, aby mu stačili
pre plnohodnotný život iba Kony. Charakter neľudí medzi nami nás demotivuje, inšpiruje a zvádza k
bezbrehým materiálnym pôžitkom, závisti a vzájomnej nevraživosti, preto tie Zákony.

A viete až kedy sa stanete prebudeným človekom? Až vás prestanú fascinovať materiálne hodnoty,
peniaze a túžba po moci, naučítate sa čítať v duchovnej knižnici vyššieho vedomia, prehliadnete toto
chucpe čo sa okolo vás deje, ten rozmer klamstiev vás bude naozaj štvať a pochopíte, že naozaj neide
len o nepodstatnú maličkosť, ale o svinstvo najväčšieho formátu. A pocítite ľútosť nad neprebudenými
ľuďmi a pokusíte sa im pomôcť, aj keď to nechcú a budú do vás kopať a vás neustále opľúvať.
Zodpovednosť za samého seba a za svoje potomstvo totiž veľmi bolí. Veď tento systém sa o nás
zdanlivo tak dobre stará…Musí sa bezpodmienečne aspoň tak tváriť, inak by sa zrútil. Ale on sa zrúti
aj tak….
Neverte ničomu čo čítate o minulej, údajne ťažkej, zámerne dobre vymyslenej histórii. Naopak,
v Antickej dobe bolo vecou najvyššej cti, aby aj „otroci“ boli výstavnou skriňou majiteľa. Aby boli
zdraví, šťastní, spokojní a plne vybavení všetkým čo potrebujú. Otrok, či občan nebol tovarom ako je
dnes, lebo nebol hanlivo označovaný „fond pracovnej sily“. Dokonca ak nebol zmätkom, mohol byť
spoločníkom, poradcom. Áno, pracoval v službách majiteľa a či dnes nepracuje, keď je zamestnaný?
A že mal tiež tútora, ktorý ho viedol a ochraňoval, teda štát, to je už nejaké iné? Cirkevné historické
rozprávky o ťažkom živote a tvrdo potlačenom povstaní otrokov vedených Spartakom majú za cieľ len
to, aby sme sa ani len neopovážili búriť a cítili sa skvele v súčasnej dobe. Však si to sami vyhodnoťte:
chudáci nevoľníci museli odvádzať celý desiatok, teda desatinu! A teraz keď odvádzame polovicu
svojej almužny považujeme to za super stav… A pritom suveréni na svojej rodnej Zemi nikdy
neplatili nikomu nič a svet napriek tomu fungoval dokonale. Veď zo svojho nepotrebujete
kradnúť...
Podobu otroctva, ktorú nám neustále predhadzujú vytvorili sami inváznici. Vytvorili ju ich hnusné
pirátske spôsoby a výnosný trh s otrokmi. Začalo sa to nešťastnými Írmi a potom prišli do obehu
černosi, aziati a iní. To reálne otroctvo sa vôbec nezmenilo, iba sa presunulo do inej právnej polohy a
rozsah teraz prešiel z neľudí aj na všetkých gojov. V antickej dobe spoločnosti prirodzene vládli tí,
ktorí na to mali prirodzené danosti, teda len ľudia s najvyšším vedomím. Vzhľadom na vtedajšie
nezdevastované astrálne energetické pozadie v priestore, sa dalo ľahko dešifrovať, kto má akú silu
vedomia a to priamym pocitom v astrálnom poli silnej osoby, dokonca aj vizuálne prostredníctvom
viditeľnej aury. To nám dnes chýba a cirkev pokrytecky tvrdí, že dnes nemáme osvietených, ani
svätcov a nepriznáva, čia je to vina a kto to spôsobil… O tom však píšeme podrobne v tejto knihe.
No dobre, sľúbili sme, že popíšeme, ako sa dá z osídiel právneho otroctva a nesvojprávnosti vyvliecť.
Najprv si však popíšme, ako vo všeobecnosti pracujú súdy.
Súdy vôbec nie sú tým, na čo sa hrajú. Ešte raz, vďaka za to Rímske právo, lebo keby si uzurpátori
vybrali niečo iné za základ súdnictva, mali by sme sa z hľadiska vymáhateľnosti práva stokrát horšie
ako sa máme teraz. Ak máte to šťastie, že sudca je Človek, alebo veľká časť jeho integrity je ľudská,
stále sa ešte dá niečo spravodlivo vymôcť. Desí ma skutočnosť, že v poslednej dobe sa dejú procesy
vedúce k snahe obsadiť súdnictvo absolútnymi neľuďmi. Povedie to k ohýbatelnosti práva a súdnym
procesom na politickú objednávku. Hlavne opozícia a prebúdzači môžu byť ľahko odstavení z hry.
Teda na čo vlastne sú tie súdy?
Sú to represívne korporátne zriadenia, ktoré majú iba jediný cieľ, skrytý aj do obrovského balíka
občianskych práv, ktoré samozrejme intenzívne akože riešia, ale iba ako kepienok určený pre širokú
verejnosť. V skutočnosti ide o obchodné a trhové právo, skryté obchodné záujmy a riešenie bežných
komerčných tovarových vzťahov. Patria tam aj tie občianske vzťahy, lebo aj občan je len tovar.
Musia sa totiž v záujme korporácie vždy vyriešiť základné problémy: kto a komu spôsobil finančnú
ujmu a kto ju komu a kedy zaplatí. Proste jednoduché: má dať-dal, aby sa to presne a správne
zúčtovalo. Inváznici iný zmysel svojej existencie nemajú! Pri spore to musí určiť súd, ak sa strany
nevedia sami dohodnúť. Pokiaľ sa sporia právnické osoby, teda jedna firma z druhou, štátna správa s
firmou a podobne je všetko OK. Súd rozhodne o právnických subjektoch a keď nedôjde k námietkam
zúčtuje sa to. Nejakí registrovaní tútori- konatelia to len podpíšu. Horšie to je, ak ide priamo o
Človeka, ktorého súdiť nemožno a každý sudca by to mal vedieť. Má to jasne uvedené aj v

Občianskom súdnom poriadku a jeho novej verzii zvanej Civilný sporový poriadok. Sudca preto
rozhoduje vždy formálne len „vo veci“. No hej, ale ako potom zúčtovať tie „veci“ s tým spojené,
keď je v tom namontovaný ten živý človek?
Je to len chucpe nasledovne ošetrené cez MP:
Tak si predstavte, že ako sudca vstúpite do pojednávacej siene, ktorá je z právneho hľadiska loďou
anglickej kráľovnej, zakotvenou na kontinente a vy ste jej kapitánom. Vidíte tu nejaké živé osoby, ktoré
povstanú a sadnú si na váš pokyn, teda uznávajú váš status. Seba deklarovali ako stádo nesuverénnych
ale zjavne ešte živých ľudí. Máte na sebe rituálny talár, ktorý vás oprávňuje na základe MP vykonávať
kapitánske práva voči všetkým nesuverénnym ľuďom, ktorí dobrovoľne prišli na palubu vašej lode, ba
čo horšie, mohli byť násilne predvedení orgánmi štátnej moci.
Teraz potrebujete vedieť, kto zaplatí súdne trovy a to, o čom vo veci následne rozhodnete.
Predvolaného teda vyzvete, aby sa predstavil. Ten predstúpi a položíte mu otázku, že či vy ste tá vec,
ten právne mŕtvy občan, tá „fyzická osoba“ o ktorej veci budete pojednávať.
„Áno, áno to som ja“ a živý osprostený človek vám poslušne strká svoje doklady. Pre istotu sa ešte
spýtate či to myslí vážne, keď akože čítate údaje z jeho dokladov pre zapisovateľku a keď vám to
potvrdí, môžete kľudne otvoriť pojednávanie. Už viete, kto to všetko zaplatí. Len o to tu v podstate aj
ide. Môžete tú vec kľudne odsúdiť, teda rozhodnúť v danej veci. Živého suverénneho človeka ste sa v
jeho právach nijako nedotkli. Ten to zobral na seba úplne dobrovoľne a zhltol to aj s navijakom. A
pekne krásne to aj zaplatí. Vo svojej vlastnej Zemi. Aj keby bol nevinný...
V USA a Rusku sa podarilo mnohým jedincom nadobudnúť na súde práva živého suverénneho
človeka, sám som sledoval mnoho video záznamov zo súdnych siení a dosť som sa z nich poučil, preto
by som postupoval určite inak a možno jednoduchšie. Asi by som sa vyhol rôznym magickým rituálom
a riekankám používaným obzvlášť v Rusku pri deklarovaní statusu živého človeka, lebo to u
niektorých sudcov vyvoláva nutkanie privolať psychiatra a môžete skončiť v ústavnej liečbe.
Sudcovia boli v poslednom období na daný problém preškolení a vedia, ako vás prinútiť urobiť nejakú
formálnu chybu.
Napríklad jeden chlapík v Rusku najprv tak úspešne zdeptal mladú sudkyňu, že zutekala zo súdnej
siene a ani neotvorila pojednávanie, lebo jej ako ťažký suverén odmietal predložiť doklady a robil si z
nej posmech, že je len „osoba“ a nie človek. Ale pri náhradnom pojednávaní mu policajt už pri vstupe
do budovy zobral doklady, osobne ich doniesol do súdnej siene a položil novému staršiemu sudcovi na
stôl a ten sa len opýtal predvolaného, či sú to jeho doklady a bolo vymaľované. Žiadne divadlo už
nedovolil a odsúdil ho ako sa patrí.
Treba sa však najprv zamyslieť aj nad morálnym rozmerom celej veci.
Je absolútne neprípustné, ak by ste status živého človeka chceli zneužiť na odvrátenie spravodlivého
trestu, ak ste niečo naozaj vedome spáchali. Tu ide doslova o najvyššie princípy. Ako môžete byť živý
suverénny človek, ak nemáte žiadnu sebareflexiu, ani žiadne svedomie. Aj súd môžete oklamať, ale
svoju rodovú čiaru v astrále iba hnusne pošliapete, pretože nie ste hoden byť tým, čím sa ukazujete. To
sa vám vráti ako bumerang a znova skončíte len v temnote svojej mysle.
Ak ste vnútorne naozaj presvedčený, že ste živý, morálne vyspelý človek, potom to môžete
prejaviť.
Preto by som navrhoval vymyslieť metódu, ako legálne získať súdom overené práva živého človeka,
ako robiť nejaký hlúpy pokus za účelom sa vyhnúť spravodlivému trestu.
Takže tu je môj recept, alebo návrh, ale berte to len ako príklad:
Dajme tomu žeby sa vám podarilo urobiť priestupok, že na diaľnici ste nemali diaľničnú známku.
Nafotili vás. Z hľadiska suverénneho živého človeka je platenie diaľničných poplatkov na vašom
vlastnom kontinente síce absolútne proti platným Konom, ale dajme tomu že to dobrovoľne uznávate
ako priestupok proti pravidlám hry, ktorú tiež dobrovoľne hráte. Tak ste sa suverénne rozhodli, ale
potrebujete sa dostať pred súd. Preto pokutu vedome tentoraz nezaplatíte.

Predvolanie na súd príde po nejakom určitom čase. Každopádne si nesmiete zobrať žiadneho
obhajcu a musíte sa obhajovať sám. Advokát, ktorému zveríte práva je nepriateľ suverénneho človeka,
lebo predstavuje obrovskú hrozbu. Vyžaduje podpísať plnú moc a tak ste mimo akejkoľvek suverenity.
Navyše je zo súdnym klubom veľmi často previazaný a vybrakuje vám osobný aj centrálny účet.
Občiansky súdny poriadok a Civilný sporový poriadok vám aj tak dávajú možnosť sa obhajovať sám.
Vezmite si dvoch svedkov, ktorí budú prítomní na pojednávaní. Bude dobre ak budú proces
zaznamenávať. Takýto malý priestupok za ktorý ste žalovaný neumožňuje vylúčenie verejnosti na
pojednávaní. Pred vstupom sudcu ostaňte všetci traja stáť a na výzvu, aby ste si sadli, reagujte slušným
poďakovaním, že takto budete lepšie vidieť. Tým dáte kapitánovi najavo, že ste suverénni ľudia a na
jeho lodi sa tak aj cítite. Tu sudca znalý veci môže trochu znervóznieť, ale nedajte sa tým vyviesť z
miery. Vašou úlohou je teraz takticky požiadať sudcu o vysvetlenie a poučenie ešte pred tým, ako
otvorí pojednávanie. Žiadne doklady mu ale nedávajte. Totožnosť ak treba potvrdia vaši dvaja
svedkovia.
Povedzte mu, že nerozumiete tomu, prečo prišlo predvolanie, keď ste si absolútne istý, že predvolaná
fyzická osoba, napríklad Jozef Novák, ktorej ste beneficientom, daný priestupok nespáchala. Na
otázku kto teda spáchal priestupok odpovedzte, že ste to spáchali vy, suverénny a živý človek, ktorý
tu predstúpil pred osobu ktorá sa označuje za sudcu. Trvajte na tom, že žiadna fyzická osoba, teda
právna mŕtvola nemôže riadiť motorové vozidlo, teda nemohla spáchať priestupok, nič teda ani
nepodpíše, ani nikomu nezaplatí. V záujme ochrany dobrého mena tejto fyzickej osoby, ktorej
občianske výhody slobodne kedykoľvek z vlastnej vôle využívate, striktne trváte na tom, aby bol
súdený skutočný páchateľ, teda vy, ako živý a suverénny človek z mäsa a kostí.
To však sudca nemôže pripustiť. On môže rozhodnúť len vo veci, súdiť živého človeka nemôže.
Požiadajte ho preto, aby nerozhodoval vo veci, ale písomne dosvedčil za prítomnosti dvoch vami
privedených svedkov, ktorí to podpíšu, že ste sa ako suverénny živý človek predstúpil, slobodne sa
rozhodol uhradiť škodu žalujúcej strane, za podmienky, že súd určí iba to, že koľko, komu a dokedy je
potrebné uhradiť. Tak budú všetky strany uspokojené a vy získate doklad o svojom statuse živého
človeka osvedčeného súdom a svedkami.
Samozrejme najjednoduchšie by bolo rovno požiadať ktorýkoľvek súd bez priestupkového incidentu o
potvrdenie statusu, ale to je problém. Takýto precedens by mohol vyvolať vlnu takýchto procesov a to
si nikto zo sudcov na triko nezoberie. Stratu svojho statusu a tvrdý odpor sudcovského klanu riskovať
nebudú. Prehlásenie vami vypísané a jednoducho overené notárom tiež nemá váhu a neznalosť u
verejnosti, orgánov polície, úradov, čo sa týka daných súvislostí, spôsobuje len posmech a ťukanie si
na čelo.
Ale akékoľvek rozhodnutie príslušného súdu s potvrdeným statusom živého človeka už vám umožní
požiadať napríklad daňový úrad, alebo obecný úrad o vyškrtnutie fyzickej osoby ako platiteľa
daní a obecných poplatkov. Overený preklad môžete poslať do IRS centra a podobne. Zrejme
bude nutné túto maškarádu robiť raz za sedem rokov a nie je mi ešte úplne jasné, aký by bol právny
výklad o dĺžke platnosti statusu a čo všetko s tým súvisí… Ale to by bolo možné riešiť. Muselo by sa
len vytvoriť nejaké spoločenstvo suverénnych živých ľudí, ktorí by mali zástupcov a orgány
suverénnej moci riadené suverénnym rozhodnutím svojich členov.
Ale pozor! Status živého človeka nie je o tom, že ho budete využívať na beztrestnosť a zneužívať vo
svoj prospech. Živý človek je naozaj Človek, plne zodpovedá sám za seba a za svoju rodinu a je mu
cudzia bezcharakternosť a vypočítavosť.
Najlepšie ak má aspoň vlastnú firmu, vlastnú živnosť, farmu, les, rybník, čokoľvek čo mu dá takú
slobodu, že ani teraz nie je v statuse zamestnanca-otroka. Nemá dlhy a pôžičky v centrálnom systéme,
iba ak v spoločenstve suverénov. Nezúčastňuje sa volieb, nedáva plnú moc advokátom a iným
tútorským orgánom. Manželka by mala zásadne rodiť doma, deti by sa mali vychovávať a učiť
výhradne doma, alebo v spoločenstve. Inak nebude suverén, ako sa to snaží prezentovať. A to je v
tomto prechodnom období dosť ťažké. Preto kým sa počet suverénnych ľudí nedostane ku kritickému

množstvu, alebo spoločenské pomery sa rapídne nezmenia, má každý právo sa slobodne rozhodnúť, že
bude podľa potreby zatiaľ využívať občianske práva a slobody, ktoré sú z hľadiska suverenity značne
oklieštené, ale do určitej miery nevyhnutné. Tak ako to bolo v antickej dobe. Platí sloboda výberu.
Akurát že dnes nám vedome spätný východ z otroctva totálne zavreli a zabednili.
Zamyslite sa a uvažujte o tom. Vieme sa pohnúť ďalej. Samozrejme, ak všetci získate dostatok znalostí,
dostatočný okruh prebudených ľudí s dostatkom sebakontroly a vybudujete suverénne spoločenstvá.
Väčšina ľudí žiaľ nič z toho, čo tu predkladám nechápe, alebo nechce chápať. Bez toho to ale nepôjde.
Úprimne si želám úspech v zlomení danej „veci“. Veď naozaj nie sme len veci, každý sme živý
človek… Prebuďme sa a poďme do toho viacerí spolu! Ak nás bude dostatok, systém sa z toho poserie
a bude spolupracovať, len aby nestratil všetkých otrokov. Vedia, že všetci sa aj tak nikdy nezobudia, s
tým sa nedá počítať, ale veď aj majú právo spať, hoci aj večne a nikto nemá právo ich násilne budiť.
Osvietených bola vždy menšina. Hlavne že dostali priestor k slobode a nezávislosti a mohli sa legálne
vyhnúť otroctvu. A to je náš hlavný cieľ.
ZÁVEROM.
Čo na záver? Dajme tomu pár zaujímavostí:
1. Slováci majú predpísané mená v OP
s veľkým počiatočným a potom s
malými písmenami.
2. Česi všetko, teda meno aj priezvisko
udávajú veľkými písmenami.
Čo je za tým? Vatikánska zmluva?
Paralelná príslušnosť Slovenska k
Reichu? Niečo iné?
Pravidlá sa nezmenili ani po zavedení
OP ID-CARD s čipom...
3. Vklad dieťaťa na IRS účte č. 240 sa
presúva na korporáciu-štát až dňom
získania OP. Do tej doby je blokovaný.
4. Súčasné doklady nikto ako zástupca
z druhej strany nepodpisuje!
5. Suverénny človek by akékoľvek
doklady mal podpisovať s predznakom
„by“, čo značí „v zastúpení“. Podpis
umiestniť čo najviac k stredu. Rovnako
pri právnych listinách a súdnych
rozhodnutiach. Ideálne červeným
perom.
6. V prípade nátlaku je dobré pred
podpisom dať C.f.by a za menom A.R.
Znamená to: podpísané pod nátlakom,
v zastúpení a nepreberám žiadnu
zodpovednosť za predmetnú fyzickú osobu.
7. Doteraz bol „zákonom sily“ ustanovený jediný registrátor nových korporácií a trustov a to FRS, teda
súkromná spoločnosť „Federálny rezervný systém. Bude ním aj naďalej?
8. Účtovacie centrá IRS (Internal Revenue Service) sú verejne dostupné len v USA a v Británii. Má ich
tam aj Vatikán, alebo ako všetko ostatné ich skrýva v nedostupných archívoch?
Otázok je veľa, ale budeme to skúmať a hľadať pravdu.

