
Vládna  moc  vládnuť  pochádza  zo  súhlasu  ovládaných.  Nie  ste  povinní  súhlasiť  alebo  súhlasiť.

Môžete  si  tiež  pozrieť  Novozélandský  nárok  na  právo.

Okrem  toho  GetOutOfDebtFree.org

Narodili  ste  sa  ako  živá  duša  z  mäsa  a  kostí,  so  zodpovednosťou  rešpektovať  druhý  život  a  správať  sa  
k  blížnemu  s  láskou  a  láskavosťou  a  so  životným  duchom,  ktorý  nám  poskytol  náš  Stvoriteľ.  Vaše  
neodňateľné  práva,  známe  ako  práva  podľa  zvykového  práva,  sú  na  život,  slobodu  a  majetok  –  a  na  
rešpektovanie  týchto  práv  iných  ľudských  bytostí  na  našej  planéte.

Väčšina  ľudí  si  neuvedomuje,  že  novozélandské  zákony  a  štatúty  (ktoré  väčšina  chápe  ako  
zákon)  sa  vzťahujú  iba  na  jednotlivcov,  ktorí  súhlasia  s  tým,  aby  sa  nimi  riadili.

24.  august  2015  |  Od:  Youtube

Film  poskytuje  podrobný  prehľad  o  tom,  ako  môžete  riešiť  tieto  problémy  vo  svojom  osobnom  živote,  a  ponúka  poznatky  o  tom,  ako  
zákonne  zaobchádzať  s  akoukoľvek  autoritou,  ak  ste  neporušili  žiadne  zákony.

Osoby  vytvorené  našou  vládou

Strawman  –  The  Nature  of  the  Cage  je  špičkový  dokument  ako  žiadny  iný.  Zdôrazňuje  pravdu  o  dlhoch,  
právnej  fikcii,  zákonnosti  a  právnej  úprave,  vymáhačoch  pohľadávok,  súdnych  exekútoroch  a  modernej  
policajnej  práci.

Nedotknuteľné  práva  Novozélanďanov  ako  prirodzených  ľudí  na  rozdiel  od  umelých

Bežné  právo  verzus  zákonné  právo

Vynikajúce  vysvetlenie  detailov  tejto  situácie  nájdete  na  FreeManNZ.net

Strawman  -  The  Nature  Of  The  Cage
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Zoznámte  sa  so  svojím  Strawmanom:

Hovorí  sa,  že  najprv  musíte  vedieť,  že  ste  v  klietke,  aby  ste  z  nej  mohli  ujsť.

"Ak  tento  film  zachráni  jeden  život,  moja  práca  je  hotová."

Na  základe  odborných  znalostí  priekopníkov,  ktorí  riskovali  všetko,  aby  poskytli  tieto  zvyčajne  nedostupné  informácie,  
Strawman  načrtne  informácie,  o  ktorých  by  ste  inak  vôbec  nevedeli.

Príbeh  o  tom,  ako  má  každý  pri  narodení  vytvorenú  slamku  a  ako  sa  používa  na  výber  príjmov  pre  vašu  vládu.  Zábavná  a  
poučná  animácia  vytvorená  v  duchu  slobody.  Prosím,  šírte  a  nahrajte  s  nedotknutými  kreditmi,  ak  tak  urobíte,  prepojte  aj  späť  na  
náš  kanál.  Hi-res  a  mobilné  verzie  sú  dostupné  na  stiahnutie  z  našej  webovej  stránky.

Tento  film  platí  pre  každého,  bez  ohľadu  na  vašu  osobnú  situáciu.  Je  dôležité  vedieť,  ako  systém  funguje  a  čo  je  dôležitejšie,  ako  
funguje  vás.

John  K  Webster,  ktorý  strávil  18  mesiacov  výskumom  a  tvorbou  tohto  filmu,  má  jeden  cieľ...  keď  si  všimol  nárast  samovrážd  v  
Spojenom  kráľovstve,  ktoré  priamo  súvisia  s  finančnými  problémami,  hovorí:

www.infomaticfilms.com
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Vaša  dokumentácia  o  narodení  by  mala  byť  jednoduchá  a  transparentná,  no  čoskoro  sa  stane  najzložitejšou  a  najtajnejšou  papierovou  
stopou,  akú  si  možno  predstaviť.  To  samo  o  sebe  svedčí  o  dlhej  histórii  korupcie.  Tento  proces  zahŕňa  labyrint  tajných  trustov  a  rôznych  
častí  legislatívy  zameraných  na  nárokovanie  si  vášho  majetku.

„Osada“  je  teda  ekvivalentom  plantáže  dobrovoľných  otrokov.  Od  roku  1933  musia  všetci  Novozélanďania  zo  zákona  mať  rodný  list  a  daňové  
identifikačné  číslo.  Od  roku  1990  sa  v  rámci  Organizácie  Spojených  národov  a  Svetovej  zdravotníckej  organizácie  (WHO)  na  základe  Dohovoru  o  
právach  dieťaťa  proces  rodného  listu  stal  medzinárodným  systémom  „urovnania“.

Autogram  vašej  matky  zakladá  váš  majetok  (majetok  musí  byť  pred  trustom).  Vaša  matka  a  štát  sú  teraz  správcami  „vyjadrenej“  verejnej  dôvery,  
ktorej  ste  príjemcom.  Ste  držiteľom  „v  očakávaní“  vášho  majetku,  ktorý  vám  právoplatne  pripadne,  keď  dosiahnete  „vek  plnoletosti“ (20).  Tento  
originálny  Trust  by  vám  mal  dobre  slúžiť,  ale…

Continue  Reating  at:  FreedomRiver

Moderný  „rodný  list“  sa  začal  ako  „osídľovací  list“  vydaný  v  Anglicku  v  roku  1837  na  úradné  zaznamenávanie  chudobných  (chudobných),  
udeľujúce  základné  práva  na  dávky  výmenou  za  uznanie  ich  postavenia  ako  vlastneného  „majetku“,  zákonných  otrokov,  tiež  známych.  ako  
oddaní  sluhovia  a  nevoľníci.  Rodisko  dieťaťa  bolo  jeho  „usídlením“,  kde  sa  začalo  jeho  puto.

Keď  sa  narodíte,  vytvorí  sa  „Záznam  o  narodení  v  priamom  prenose“  ako  prima  facie  dôkaz  vášho  života.  Novozélandským  ekvivalentom  je  
„Oznámenie  o  narodení  na  účely  registrácie“.  Je  to  vaše  čestné  vyhlásenie  o  živote  s  podrobnosťami,  ktoré  vás  úplne  identifikujú.  Zobrazuje  vaše  
krstné  meno  ako  jedinečný  „titul“,  tj  John.

Čo  je  rodný  list?
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Ľudstvo  potrebuje  očistu  od  parazitov,  myslím,  že  v  tomto  bode  to  nie  je  ťažké  vidieť.  Je  čoraz  jasnejšie,  
že  nie,  NIE  JE  „ľudskou  prirodzenosťou“  zabíjať,  kradnúť,  znásilňovať,  ničiť.

28.  januára  2016  |  Od:  KitWalker
Strawman  is  the  Ego:  Očista  od  parazitov  sa  začína  doma
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Strawman  a  Ego  sú  dve  strany  tej  istej  mince

Aj  keď  to  nie  je  príjemná  téma,  majte  odvahu.  Musí  sa  to  urobiť  a  mám  pocit,  že  vidieť  to  jednoznačne  znamená  väčšinu  boja.

Každý,  kto  má  oči  a  srdce  otvorené,  vidí,  že  niektorí  z  nás  sa  v  skutočnosti  nakazili  akýmsi  vírusom,  parazitickou  rakovinou  duše,  ktorá  je  
navyše  nákazlivá  a  rýchlo  sa  šíri.

Vidíme  „matice  a  skrutky“  toho,  ako  to  funguje  v  systéme  podnikového  obchodu.

A  tí  z  nás,  ktorí  sa  nakazili  touto  chorobou,  môžu  byť  rozpoznaní  podľa  chladnokrvného  nedostatku  súcitu  a  základnej  ľudskosti,  nedostatku  
skutočného  zmyslu  pre  humor  alebo  pokory  a  tendencie  klásť  seba  a  svoju  chamtivosť  na  prvé  miesto,  bez  ohľadu  na  následky.  našich  činov  na  
iných  alebo  na  planéte.  Znie  to  „firemne“,  však?  Asi  by  sme  si  mali  položiť  otázku:  Stávam  sa  takýmto?

Čo  je  to  Strawman?  Možno  ste  už  tento  termín  počuli  a  možno  ste  dokonca  oboznámení  s  tým,  čo  to  je,  ale  možno  si  v  skutočnosti  neuvedomujete,  
ako  to  vo  vašom  živote  funguje,  alebo  prečo  je  to  niečo,  čo  si  musíte  uvedomiť.

V  prípade,  že  ste  tento  výraz  ešte  nikdy  nepočuli,  v  indiánskych  tradíciách  majú  pre  tento  zhubný  vírus  psychiky  a  duše  slovo.  Volá  sa  „Wetiko“.  Viac  o  
tom  tu.

V  tejto  eseji  sa  pokúsim  priblížiť,  ako  sa  môžeme  začať  vysporiadať  s  týmto  zhubným  nádorom  skôr,  ako  nás  úplne  prepadne.  Aby  sme  to  
dosiahli,  budeme  musieť  vidieť,  ako  nás  nakazil  a  ako  využíva  našu  energiu.

Ale  ak  vás  znepokojuje  zasahujúci  korporativizmus,  ktorý  zotročuje  ľudstvo  a  ničí  planétu,  a  chcete  byť  schopní  efektívne  to  zastaviť,  potom  je  váš  
Strawman  miestom,  kde  začať,  pretože  ste  tou  korporáciou.  mal  si  myslieť,  že  si  ty.  Áno,  je  to  tak,  „vy“  ste  korporácia.  Očista  od  parazitov  začína  
doma  prevzatím  zodpovednosti  za  svoje  „firemné  ja“.
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Ego  je  falošná  osoba,  tj  maska,  fiktívna  entita,  ktorá  nám  bola  od  narodenia  vštepovaná,  aby  sme  verili,  že  sme  my.  Je  to  len  nápad,  „myslel  som“.

Všimnime  si  korelácie  medzi  slamníkom  a  egom.  Navzájom  sa  posilňujú.

Tu  je  skvelý  úvod,  veľmi  krátke  video  s  názvom  „Meet  Your  Strawman“

-  Sri  Ramana  Maharshi

Ale  keď  hovorím  „vy“,  myslím  tým  vaše  ego,  nie  nekonečnú  bytosť,  ktorou  skutočne  ste.

To  je  miesto  pôvodu  mysle.  Aj  keď  človek  neustále  myslí  na  „ja“,  „ja“,  bude  vedený  na  to  miesto.  Zo  všetkých  myšlienok,  ktoré  
vznikajú  v  mysli,  je  prvá  myšlienka  „ja“.  Až  po  vzostupe  „ja-myšlienky“  sa  objavia  ďalšie  myšlienky.

Rovnakým  spôsobom  väčšina  ľudí  chodí  a  myslia  si,  že  sú  mentálnym  dualistickým  konštruktom  v  ich  hlavách,  ktorý  je  udržiavaný  na  mieste  
nevedomou  reaktivitou  a  je  postavený  na  nekontrolovaných  predpokladoch  o  „realite“,  zdedených  od  rodičov,  škôl,  náboženstiev  atď.  ďalej.  Táto  
psycho-somatická  infekcia  nevedomej  spoločnosti,  ktorá  sa  len  pohybuje,  ako  stroj,  sa  nazýva  ego.

„To,  čo  vystupuje  ako  „ja“  v  tele,  je  myseľ.  Ak  sa  niekto  spýta,  kde  v  tele  sa  myšlienka  „ja“  vynorí  ako  prvá,  zistila  by,  že  stúpa  v  Srdci.

Rovnako  ako  vaše  ego,  aj  váš  Strawman  je  umelá  osoba.  Ale  trik,  ten  podvod  je  v  tom,  že  vám  nikdy  nepovedia,  že  vaše  meno  napísané  veľkými  
písmenami  nie  ste  v  skutočnosti  vy,  ale  fiktívna  právnická  osoba.  A  znova  a  znova  ste  oklamaní,  aby  ste  podpísali  túto  entitu,  pričom  si  stále  
myslíte,  že  ste  to  vy.

Spôsob ,  ako  identifikovať  svojho  Strawmana  je,  že  je  to  jednoducho  vaše  meno  napísané  veľkými  písmenami.  Je  to  meno,  ktoré  sa  používa  
vo  všetkých  podnikoch,  vo  vašom  pase,  vodičskom  preukaze,  účtoch,  informáciách  o  bankovom  účte  atď.

Pracujú  spolu
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To  je  to,  čo  som  si  všimol,  a  nevidím  nikoho,  kto  by  to  spomínal:  Strawman  je  reprezentácia  ega  v  „reálnom  svete“.  Je  to  fiktívna  entita,  ktorá  vám  
bola  pripísaná  pri  narodení,  bez  vášho  vedomia.  Keď  vám  rodičia  podpísali  rodný  list  a  prihlásili  vás  do  štátu,  vznikol  váš  Strawman.  Je  to  vaša  
firemná  verzia.  To  je  to,  čo  vás  zapája  do  systému  obchodu.

je  „prsteň-neprejsť“,  múry  spoločnosti,  mimo  ktorých  prechádzate  na  vlastné  riziko.  Sú  to  pravidlá,  písané  aj  nepísané,  ktoré  navonok  vynucuje  
„právny“  systém  a  dovnútra  skupinové  myslenie.

Táto  osobnosť  ega  má  meno,  národnosť  a  neskôr  náboženské  presvedčenie,  prácu  a  tak  ďalej.  Identifikuje  sa  podľa  toho,  čo  robí,  koľko  má  peňazí  
v  banke,  či  je  to  otec,  matka,  sestra,  brat,  manžel,  manželka  atď.  Existuje  ako  súčasť  času,  pretože  tam  nie  je  miesto.  v  nadčasovosti.  Takto  sme  
viazaní  v  čase.

A  ego  je  spôsob,  akým  je  vaša  energia  psychologicky  okradnutá,  pretože  obmedzuje  vašu  nekonečnú  bytosť.  Uzamkne  vás  v  strachu.  Strašiak  je  
slamák.  Jeho  účelom  je  udržať  vás  v  strachu  a  bez  duše.  Vyrobené  zo  slamy.  Vystrašený,  nie  svätý.

Keď  skutočne  začnete  uvažovať  a  chápať  súvislosti  medzi  slamníkom  a  egom,  všetko  zapadne  na  svoje  miesto.  Je  to  jediný  spôsob,  ako  je  „matrix“  
schopný  s  vami  interagovať  a  kradnúť  vám  energiu.  A  zakaždým,  keď  s  vami  interaguje,  kradne  vám  energiu.

Času  v  astrológii  vládne  Saturn,  ktorý  je  zároveň  vládnucou  planétou  ega.  Je  to  Satan  a  pocit  oddeleného  ja.  Je  to  planéta  Kozorožca,  ktorá  má  čo  do  
činenia  s  biznisom,  korporátnym  svetom  a  štruktúrami  spoločnosti.  Niet  divu,  že  toľko  satanských  aktivít  existuje  vo  vyšších  vrstvách  vlády,  
náboženstva  a  zábavného  (ilúzneho)  biznisu!  Saturn

Ego  je  sebazmršťovanie.  Keď  začnete  presne  chápať,  ako  ego  funguje,  uvidíte,  ako  v  jemných  energetických  telách,  ako  aj  vo  fyzickom  tele  prebieha  
jemná  kontrakcia,  ktorá  dáva  pocit  „ja“  a  „iného“,  pocit  dualita  a  separácia,  čo  je  naozaj  prvotná  rana.

Vystrašený,  alebo  posvätný

Ego  je  samosťahovanie
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Toto  sa  robí  podľa  návrhu.

Tento  systém  bol  v  mnohých  šamanských  učeniach  a  tradíciách  označovaný  ako  parazit,  a  to  z  dobrého  dôvodu.  Musíme  vidieť  za  rámec  prezentácie,  
ktorú  nám  ukazuje,  do  toho,  čo  skutočne  robí  s  našou  energiou.  prečo?  Pretože  čím  viac  sa  s  tým  „uzatvoríme“,  tým  viac  to  požiera  naše  duše,  a  tak  ničí  
našu  schopnosť  byť  kreatívnymi  a  skutočne  živými.

Musíme  teda  vidieť,  ako  nás  systém  neustále  pozýva  a  navyše  nás  núti,  aby  sme  s  ním  „uzavreli  zmluvu“,  TAKÝMI  rôznymi  spôsobmi,  od  
hrubých  až  po  jemné.  Kedykoľvek  podpíšete  akýkoľvek  druh  oficiálneho  dokumentu  alebo  licencie,  ktorá  obsahuje  vaše  meno  „Straw  man  all-
caps“,  vstupujete  do  zmluvy,  „uzavierate  zmluvu“  v  rámci  obchodného  systému.

Saturn  je  Satan,  ego  a  princíp  kontrakcie  a  všeobecne  riadi  zmluvy.  Všetky  tieto  veci  majú  v  skutočnosti  rovnakú  energiu,  energiu  obmedzenia  a  
väzbovú  silu  duality  a  oddelenosti.  Hovoríme,  že  sme  „viazaní“ „zmluvou“.

Negatívne  emócie  všetkého  druhu  sú  pre  ňu  potravou.  Z  toltéckej  tradície:

„Parazit  je  požierač  odpadu.  Miluje  strach  a  drámu;  miluje  hnev,  žiarlivosť  a  závisť;  miluje  každú  emóciu,  pri  ktorej  trpíš."

Keď  niekto  nemá  dušu,  stratil  spojenie  s  Prvotným  Zdrojovým  Vedomím  za  každou  dualitou,  ktoré  je  skutočným  zdrojom  všetkej  energie.  Slnko,  ktoré  
vidíme  na  oblohe,  je  len  odrazom  tohto  Zdrojového  vedomia.

Možno  si  poviete,  no  a  čo,  to  sa  ma  vôbec  netýka.  Nebuď  si  taký  istý.  Zostaňte  otvorený.  Skúmajte  sami.  Všimnite  si,  ako  sa  cítite.  Môžete  si  začať  
uvedomovať,  že  v  akejkoľvek  zmluve,  ktorú  v  rámci  tohto  systému  uzatvoríte,  dáte  súhlas  na  to,  aby  systém  používal  vašu  energiu,  aby  používal  
vašu  životnú  silu  ako  batériu.

-  Don  Miguel  Ruiz:  Štyri  dohody

Všimnite  si,  koľko  vašich  problémov  je  sústredených  okolo  peňazí  a  komerčného  systému.  Všimnite  si  spôsob,  akým  je  navrhnutý  tak,  aby  vás  udržal  
v  strachu  prostredníctvom  paradigmy  nedostatku.  Ak  by  peniaze  neboli  problémom,  koľko  problémov  by  nám  zostalo?

Parazit
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Predstavte  si,  že  by  hospodárske  zvieratá  pochopili,  ako  sa  používajú?  Myslíte  si,  že  by  s  tým  súhlasili?

Ako  povedal  John  Lennon:  „Čím  skutočnejší  sa  stanete,  tým  neskutočnejší  bude  svet“.  Začíname  vidieť,  že  sa  tu  deje  obrovský  podvod,  
podobne  ako  vo  filme  Truman  Show.  Hologram,  sen  (aj  nočná  mora),  virtuálna  realita.

Takže  keď  začneme  odhaľovať  podvody,  ktoré  poháňajú  celý  proces  ega,  nevyhnutne  narazíme  na  ich  aplikácie  v  „reálnom  svete“  a  korene  týchto  
aplikácií  nájdeme  v  Jednotnom  obchodnom  kódexe,  komerčnom  systéme.
Pamätajte  tiež,  že  právny  systém  používaný  na  celom  svete  a  sústredený  v  súkromnom  mestskom  štáte  v  Londýne  s  názvom  „City  of  London“  vo  
forme  asociácie  BAR  je  tiež  úplne  zviazaný  s  UCC.

Jednotný  obchodný  kódex  je  systém,  pomocou  ktorého  interagujú  všetky  korporácie  a  platí  na  celej  planéte.  Keďže  korporácie  môžu  pomocou  
tohto  „kódu“  interagovať  iba  s  inými  korporáciami,  a  nie  so  živými  bytosťami,  bolo  nevyhnutné,  aby  sa  každá  ľudská  bytosť  stala  mini-korporáciou  
jednej.

Uvidíme,  ako  ego  posilňujú  podmienky  systému  a  naše  vzťahy  s  ostatnými.  Začneme  rozumieť

Súvisiace:  Odysea  rodného  listu

Keďže  to  je  niečo,  čo  by  nechcela  žiadna  ľudská  bytosť  so  zdravým  rozumom,  a  keďže  je  na  to  potrebný  náš  súhlas,  musíme  súhlas  získať  
podvodom.  Prečo  by  niekto  súhlasil  s  krádežou  energie?

akí  nevítaní  sme  sa  stali  v  krajine  chodiacich  mŕtvych.  Pre  prebúdzajúcu  sa  dušu  to  môže  byť  veľmi  desivý  zážitok,  keď  skutočne  pochopí  dôsledky  
tohto.

Uniform  Commerce  Code  (UCC)
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Jedným  zo  spôsobov,  ako  získať  svoj  súhlas,  je  získať  ho  hneď,  keď  sa  narodíte,  skôr  ako  budete  vedieť  lepšie.  A  robí  sa  to  tak,  
že  oklamete  vašich  rodičov,  aby  vás  odhlásili,  „zaregistrovali“  vás  do  štátu  ako  majetok  štátu,  podobne  ako  dobytok  alebo  hnuteľný  
majetok,  prostredníctvom  rodného  listu.  To  je  to,  čo  označuje  pojem  „ľudské  zdroje“.  Ale  tvojim  rodičom  sa  to  nehovorí.  Pravda  o  
tom,  čo  sa  skutočne  deje,  je  pred  nimi  skrytá,  takže  si  jednoducho  myslia,  že  robia  správnu  vec.

Ale  potom  tiež  musíme  pochopiť,  ako  bol  jazyk  právneho  systému  prekrútený  priraďovaním  alternatívnych  významov  
slovám,  ktoré  neustále  používame.  Takže  keď  súhlasíme  s  jednou  vecou,  v  skutočnosti  súhlasíme  s  niečím  úplne  iným,  čo  ak  
by  nám  to  bolo  úplne  odhalené,  nikdy  by  sme  s  tým  nesúhlasili.
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Teraz  je  o  tom  všetkom  k  dispozícii  toľko  skvelých  informácií,  že  vás  povzbudzujem,  aby  ste  si  urobili  vlastný  prieskum,  aby  ste  presne  
pochopili,  ako  to  funguje.

Takže  v  prípade  vášho  vlastného  bežného  účtu  by  ste  nemali  rozpoznať,  že  ide  presne  o  ten  istý  proces!

Znamená  to  Micro  Print.  Inými  slovami,  riadok,  na  ktorý  by  ste  sa  podpísali,  nie  je  v  skutočnosti  riadok,  je  to  vlastne  mikrotlač  niektorých  slov.  Ale  aby  
ste  videli  tieto  slová,  potrebujete  lupu.  A  čo  hovoria?  "Autorizovaný  podpis".  neveríš  mi?  Skontrolujte  si  šeky!

PREČO?  zvedavé  mysle  chcú  vedieť!

Pozrite,  ak  ste  finančným  riaditeľom  veľkej  korporácie  a  vašou  úlohou  je  podpisovať  šeky,  nie  je  problém.  vy

Pozrime  sa  na  jadro  problému.  Prečo  by  ste  nemali  vedieť,  že  slamák  nie  ste  vy?  Prečo  je  na  vašich  šekoch  uvedené  „autorizovaný  podpis“  TAKÉ  
malé,  že  ho  nemôžete  prečítať  bez  lupy?  „Oficiálna“  odpoveď  je,  že  zabraňuje  podvodom.  No,  samozrejme,  ako  všetky  oficiálne  odpovede,  pravda  je  
presne  opačná.  V  skutočnosti  je  to  podvod  a  to  by  ste  nemali  vidieť.

Je  to  preto,  že  v  skutočnosti  štát  chce  byť  správcom  vášho  účtu,  pretože  v  mysli  štátu  vás  VLASTNÍ.  Ale  aby  ste  mohli  aktivovať  svoj  účet  nespočetnými  
spôsobmi,  ako  chce,  potrebuje  váš  podpis.  Potrebuje  znamenie  vašej  PRÍRODY.

vedieť,  čo  robíš.  Viete,  že  nie  ste  tá  spoločnosť  a  že  je  len  vašou  úlohou  podpísať  šeky.  Veľkými  písmenami  je  napísané  „autorizovaný  podpis“,  
takže  môžete  vidieť,  že  osoba,  ktorá  sa  podpisuje,  spravuje  účet.  Na  šekoch  spoločnosti  alebo  korporácie  je  „splnomocnený  podpis“  napísaný  
dostatočne  veľký  na  to,  aby  bol  viditeľný.  Len  pri  osobnej  kontrole  musíte  použiť  lupu.

Tu  je  mŕtvy  darček.  Zdanlivo  malé,  ale  dôsledky  sú  obrovské.  Ak  máte  šekový  účet  v  banke,  pozrite  si  niektorý  z  vašich  osobných  šekov.

Vaše  prirodzené,  živé  ja.  Vaša  ŽIVOTNOSŤ.  Potrebuje  váš  SÚHLAS.  A  keď  tam  dáte  ten  podpis,  štát  a  čokoľvek,  čo  je  za  tým,  dostane  vašu  nekonečnú  
energiu.

Všimnite  si  riadok,  kde  máte  podpísať  šek.  Všimnite  si,  že  na  konci  riadku  je  napísané  „MP“.  Čo  znamená  MP?

Skontrolujte  si  šeky

Vaše  prirodzené  znamenie

Machine Translated by Google



Spomeňte  si  na  čarodejníka  v  Čarodejníkovi  z  krajiny  Oz.  Prebieha  veľká  svetelná  šou,  ktorá  každého  očarí.
A  odkiaľ  táto  svetelná  šou  berie  elektrinu?  Od  vás,  od  nás,  od  tých  z  nás,  ktorí  nevedome  súhlasíte  s  tým,  aby  boli  použité  ako  batérie.  Keď  pozeráte  
televíziu,  vaše  vedomie  je  elektrina,  ktorá  ho  rozsvieti,  keď  je  z  vás  vyčerpaná.

Subjekt  za  korporátnym  štátom  je  parazitický.  Ide  o  umelú  inteligenciu.  Nemá  žiadnu  vlastnú  nekonečnú  energiu.  POTREBUJE  vašu  energiu  a  
potrebuje,  aby  ste  zostali  V  NEVEDOMÍ.  Nemá  rada  vedomú  energiu.  Vedomie  samotné  je  pre  tieto  entity  KRYPTONIT.  Plesnivá  ako  slnečné  svetlo,  
zabíja  ju.  Táto  entita  prežije  tým,  že  je  skrytá  a  v  tme.  Ako  upír  nemôže  vyjsť  na  slnko.  To  zomrie.

V  mnohých  prípadoch,  napríklad  keď  dostávate  pôžičku  od  banky,  váš  podpis  predstavuje  roky  vášho  času,  energie  a  pozornosti  a  dostávate  „peniaze“,  
ktoré  vznikli  zo  vzduchu,  niekoľkými  kliknutiami  v  počítači.  Teraz  je  to  podvod.

Umela  inteligencia
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Podobne  niekedy  potrebujeme  použiť  ego  ako  ochranný  štít,  ako  prostriedok  na  navigáciu  v  3D  realite  atď.

Keď  pochopíte,  že  ste  správcom  účtu  slameného  muža  a  nie  správcom,  máte  to  pod  kontrolou  VY.  Je  teda  na  vašom  rozhodnutí,  
či  zmluvu  uzavriete  alebo  nie,  pričom  plne  chápete  dôsledky.  Zostávaš  vo  svojej  moci.  Ale  uvedomujete  si  aj  riziká.

Kráľ  znovu  získa  svoj  trón  v  srdci.  A  ego-myseľ  podvodníka  je  vytlačená  z  trónu,  ktorý  „ilegálne“  okupoval.  Je  zatlačený  späť  
na  podlahu  a  jednoducho  zažiari.  Kráľ  Slnečného  srdca  hovorí:  „Ja  som  tu  správca  a  ty  si  sluha.  Daj  ťa  za  mňa."

Ale  nie  je  žiaduce  „štátu“,  aby  ste  zmluvu  uzatvorili  vedome,  pretože  podvod  okamžite  pochopíte  a  vezmete  si  späť  svoju  
moc.  Už  nie  ste  správcom,  ani  otrokom,  pešiakom,  tým,  na  koho  ste  pôsobili.

Keď  je  ego  služobníkom,  jeho  skutočná  funkcia  sa  obnoví.  Keď  sa  niekto  prebudí  do  Božskej  reality,  je  to,  ako  keby  sa  kráľ  
vrátil  domov,  podobne  ako  Odyseus  v  gréckom  majstrovskom  diele  Odysea.

A  potom  sa  štátu  prinavráti  jeho  skutočná  funkcia  ako  nič  viac  ako  sluha.

Takže  podľa  mňa  je  jadrom  problému  viac  ako  čokoľvek  iné,  že  ak  sa  chystáte  vstúpiť  do  komerčného  systému,  musíte  to  
urobiť  vedome.  Musíte  presne  pochopiť,  čo  sa  deje  a  aké  sú  ďalekosiahle  dôsledky  zapojenia  sa  do  toho  pre  seba  a  pre  
ostatných.  Pochopte,  akým  spôsobom  je  poháňaný  vašou  energiou,  a  prevezmite  za  to  zodpovednosť.

Ego  ako  sluha
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Strawman  ako  Corpse

Rovnako  ako  niektoré  pôvodné  kultúry  majú  pocit,  že  každá  fotografia  by  im  ukradla  dušu  (pozor,  selfiečkári!!),  vždy,  keď  podpisujete  akékoľvek  
právne  alebo  finančné  dokumenty,  je  dôležité  vidieť  proces,  ktorý  sa  deje  prostredníctvom  vašej  spoločnosti,  vašej  firemnej  osobnosti. ,  tvoja  
mŕtvola,  tvoj  slamený  muž.

-  Z  piatej  knihy  diamantového  srdca:  Nevyčerpateľné  tajomstvo,  kap.  13,  od  AH  Almaasa

Pochopenie  tohto  je  kľúčom  k  pochopeniu  toho,  ako  vám  obchod  môže  ukradnúť  dušu,  a  tak  vás  odrezať  od  zdroja  stvorenia.  A  ak  ste  kreatívny  
umelec,  tak  vaše  umenie  postupne  nadobudne  kvalitu  podnikového  systému,  ktorým  je  napodobňovanie.  Umelá  inteligencia,  nie  skutočná  
ľudská  inteligencia.  Bude  sa  to  diať  postupne,  takže  si  to  naozaj  nevšimnete,  kým  to  nezmizne,  a  potom,  samozrejme,  už  nebudete  mať  kapacitu  si  
to  všimnúť.

Tvorba  zdroja:  Spontaneous  Unlimited  Manifestation

Stvorenie  zdroja  je  spontánna  hojnosť  nekonečného  Života.  Nepozná  koniec,  nepozná  žiadne  obmedzenia.  Je  to  táto  neobmedzená  hojnosť,  
ktorou  sa  parazit  potrebuje  živiť,  pretože  sám  nemá  priamy  prístup  k  tejto  energii.  Takže  jeho  hlavným  účelom  je  udržať  vás,  prostredníctvom  procesu  
pozornosti,  odvrátených  od  vášho  spojenia  so  Zdrojom.

Robí  to  prostredníctvom  obchodu,  ako  aj  náboženstva  a  mnohých  iných  prostriedkov.  Nakoniec  by  uprednostnilo,  keby  vás  videlo  trvalo  odpojeného,  
pričom  vystupuje  ako  „stredný  muž“,  takže  môže  využívať  vašu  večnú  energiu  bez  akéhokoľvek  vášho  zásahu.  Preto

„Osvietený  pohľad  zahŕňa  proces  manifestácie,  zahŕňa  túto  neustálu  žiaru,  ktorá  vytvára  všetky  veci  na  svete  z  prázdnoty,  ktorá  
zhmotňuje  každú  vec  z  ničoho.  V  tomto  zmysle  je  realita  čarodejníkom.  Z  úplnej  ničoty  sa  objavuje  všetko,  čo  vnímame  a  prežívame.  A  je  
to  také  jednoduché  a  ľahké,  ako  keď  o  niečom  snívate.

potrebuje  získať  váš  súhlas  klamlivými  prostriedkami.

Keď  snívate,  vytvárate  celý  vesmír,  ktorý  sa  cíti  ako  pevná  hmota;  ľudia  sa  zrania  a  dejú  sa  rôzne  veci,  ale  v  skutočnosti  si  to  
nevyžaduje  žiadne  úsilie.  Úplne  spíte,  úplne  odpočívate  a  to  všetko  sa  deje.  Rovnako  je  to  aj  s  Quintessence;  je  úplne  tichý  a  tichý  a  zároveň  
všetko  odhaľuje  s  ľahkosťou  a  spontánnosťou.“
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Ideme  naozaj  mimo  siete

To  značne  zvyšuje  predstih  celého  procesu  prechodu  „mimo  siete“.  Je  to  oveľa  viac  než  len  mať  solárny  panel,  hoci  mať  solárny  panel  by  možno  
mohlo  byť  metaforou  pre  vaše  vlastné  priame  spojenie  s  neviditeľným  a  nedeliteľným  slnkom  božskej  reality.

A  tiež  pochopte,  že  už  len  to,  že  to  dôkladne  uvidíte,  úplne  zmení  hru.  Nepotrebujeme  bojovať  proti  štátu.  To  je  presne  to,  čo  to  vlastne  chce.  Môže  
rovnako  ľahko  kradnúť  vašu  energiu,  ak  proti  nej  bojujete,  ako  keď  s  ňou  spolupracujete.  Keď  VIDÍTE,  čo  sa  skutočne  deje,  môžete  si  vybrať,  či  sa  
zúčastníte  alebo  nie.  Niekedy  bude  pre  vás  výhodné  sa  nejakým  spôsobom  zúčastniť,  niekedy  nie.  Ale  budete  môcť  urobiť  informované  rozhodnutie.  
A  nakoniec,  keď  odmietnete  hrať  hru,  parazit  stratí  ešte  jeden  zdroj  potravy.

Vystúpiť  z  celého  systému  naraz  je  zložité.  Keďže  k  tejto  hre  zatiaľ  neexistuje  žiadna  alternatíva,  je  to  jediná  hra  v  meste.  Opustiť  to  znamená  
skutočne  ísť  „mimo  sieť“.

Slamený  muž  je  mŕtvola.  Mŕtve  telo.  Zbor(se)orácia.  Bez  vášho  súhlasu  to  štátu  nič  nestojí.  Potrebuje  ŽIVÝ  PODPIS,  aby  dostal  energiu,  ktorú  potrebuje  
na  prežitie.  Prosím,  uvedomte  si  to!
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Spolupráca  je  protilátkou  spoločnosti

To  si  vyžaduje  celkovú  transformáciu  na  všetkých  úrovniach  naraz,  čo  nie  je  niečo,  čo  sa  väčšine  z  nás  stane  cez  noc.  Ale  sú  kroky,  ktoré  možno  
podniknúť,  keď  spoznáme  povahu  tejto  hry.  Úniky  môžeme  postupne  upchať,  takpovediac,  odstránením  všetkých  spôsobov  odberu  energie,  
jeden  po  druhom.  Byť  zadlžený,  najmä  voči  banke,  je  prvý  a  veľmi  zrejmý.  Všetky  dlhy  je  potrebné  odstrániť.

Okrem  toho,  kdekoľvek  je  to  možné,  odovzdávajte  peniaze  z  ruky  do  ruky  bez  toho,  aby  ste  ich  museli  prevádzať  cez  komerčný  systém.  Zjednodušte  
si  život.  Ak  si  nedokážeme  vypestovať  vlastné  potraviny,  môžeme  si  ich  kúpiť  od  ľudí,  o  ktorých  vieme,  že  ich  pestujú.  Vždy,  keď  je  to  možné,  
odovzdajte  peniaze  priamo  ľuďom,  ktorí  skutočne  prispievajú.  Nedávajte  svoje  peniaze  veľkým  korporáciám  a  vyhýbajte  sa  ich  získavaniu  cez  veľké  
korporácie.
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Ako  povedali  veľkí  majstri,  uvedomenie  si  a  zrieknutie  sa  sú  dve  strany  tej  istej  mince.  Skutočné  videnie  a  rozpustenie  ega  vedie  k  
odstráneniu  časti  ega  pri  vytváraní  falošného  konštruktu,  ktorý  je  prekrytý  realitou.  Strawman  je  „zlé  dvojča“  ega.  Bez  energie  ega  
slamený  muž  padá,  mŕtvy.

Ale  najdôležitejšou  časťou  je  ísť  „mimo  mriežku“  v  rámci.  Spadnúť  späť  z  mriežky  mysle  a  času  do  zrkadlového  stavu  svedka  a  
jednoducho  premýšľať,  kým  sa  všetko  nerozpustí.  Vonkajšie  to  bude  nasledovať,  najmä  ak  to  praktikuje  dostatok  z  nás  a  vydržíme  to.

To  všetko  si  vyžaduje  zásadnú  zmenu  orientácie  vášho  života.  Ale  každá  maličkosť  pomáha  vyhladovať  zver.  A  musíme  pracovať

Pokiaľ  môžem  povedať,  aby  sme  mali  plne  stelesnené  osvietenie,  ktoré  sa  stáva  aktualizáciou,  vnútorné  a  vonkajšie  aspekty  nášho  
života  sa  musia  zhodovať  a  v  skutočnosti  aj  vôľa,  pretože  vonkajšok  je  odrazom  vnútra.

Potom  človek  vidí  cez  ilúziu  vlastníctva,  svetského  úspechu,  moci  nad  ostatnými,  kontroly  a  väzbovej  sily  „desaťtisíc  vecí“  na  duši  sa  
rozplynie.

spolu.  Spolupráca  je  liek  na  korporáciu.

Realizácia  a  zrieknutie  sa

Machine Translated by Google



Nebojme  sa  na  to  pozrieť.  A  pochopme,  ako  silne  transformuje  celé  morfogenetické  pole,  len  jednoducho  vidieť,  jednoducho  reflektovať,  BYŤ  
Svedkom  a  vidieť  to  všetko  ako  v  zrkadle,  nezahalené  žiadnou  agendou,  či  už  niekoho  iného  alebo  nášho  vlastného. .

Nie  je  to  tak,  že  pri  „zrieknutí  sa  sveta“  sa  svet  odsúva  preč  aktom  vôle.  Toto  je  len  väčšie  ego.  Je  to  len
jednoducho,  že  človek  vidí,  že  sa  už  nemôže  zúčastňovať  na  neplodnej  a  iluzórnej  dráme  mať  a  robiť  pre  seba  samého.  Človek  sa  prebudí  zo  sna,  
ktorý  je  zvyčajne  prekrývaný  s  Realitou,  a  vidí  veci  také,  aké  v  skutočnosti  sú.

Sila  svedectva
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A  keď  to  urobíme,  VŠETKO  sa  v  okamihu  zmení.

10.  januára  2015  |  Od:  OmniThought

Áno,  možno  bude  treba  niečo  urobiť,  ale  je  dôležité  pochopiť,  že  všetka  takzvaná  „sila“,  ktorú  tento  parazitický  systém  má,  pochádza  z  toho,  že  je  
skrytý,  okultný,  tajomstvo.

Úplné  vynesenie  do  svetla  ho  zabije,  rovnako  ako  slnečné  svetlo  zabíja  upíra.  Spolieha  sa  na  vaše  popretie  a  neochotu  postaviť  sa  tomu  čelom,  s  
otvorenými  očami.  Kým  to  neurobíme  všetci  hromadne,  nič  sa  skutočne  nezmení.

Okultná  definícia  odsúdeného  a  skrytá  úloha  sudcov

Slovo  odsúdený  sa  v  právnom  systéme  často  používa  na  označenie  osôb,  ktoré  boli  uznané  „vinnými“  zo  
spáchania  trestného  činu  a  sú  vo  výkone  trestu  vo  väzení.
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Jasná  definícia  odsúdeného  je  „osoba  preukázaná  alebo  vyhlásená  za  vinnú  z  trestného  činu“.  Táto  definícia  definuje  slovo  
odsúdený  len  na  povrchovej  úrovni.  Ak  chcete  nájsť  hlbší  význam  slova  odsúdený,  musíte  slovo  rozdeliť  na  dve  slová  
„odsúdený“  a  zameniť  ich.  Keď  to  urobíte,  slová  sa  stanú  „vict-con“.

Predpona  „vict“  pochádza  z  latinského  koreňa  slova  vict,  čo  znamená  „dobyť“.  Súvisí  s  koreňovým  slovom  vinc.  Odtiaľ  dostávame  
slovo  obeť .  Definícia  obete  je  „osoba,  ktorá  je  oklamaná  alebo  podvedená  svojimi  vlastnými  emóciami  alebo  nevedomosťou,  
nečestnosťou  iných  alebo  nejakou  neosobnou  činnosťou“  alebo  „osoba  alebo  zviera  obetované  alebo  považované  za  obetované“.

To,  čo  väčšina  ľudí  o  slove  odsúdený  nevie,  je,  že  toto  slovo  má  hlbší  význam.

Jeho  hlbší  význam  využívajú  Temné  sily  a  ich  prisluhovači  na  zosmiešňovanie  ľudí,  ktorí  boli  vo  väzení  alebo  si  vo  väzení  
odpykávajú  trest.  Po  prečítaní  tohto  článku  budete  poznať  okultnú  definíciu  odsúdeného  a  prečo  právny  systém  rád  používa  toto  
slovo  na  zosmiešňovanie  odsúdených.

Aby  sme  si  to  pospájali,  „odsúdený“  alebo  „odsúdený“  je  obeťou  podvodníka ,  ktorý  bol  porazený  a  podvedený  kvôli  svojej  
nevedomosti.  Toto  je  skrytá  alebo  okultná  definícia  odsúdeného.  Takže,  čo  je  to  proti ?  Nevýhodou  je  právny  systém.  Odsúdení  sú  
obeťami  podvodu  známeho  ako  právny  systém.

Okultná  definícia  odsúdeného
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Vedeli  ste,  že  slovo  korporácia  (corp-o-ration)  má  v  sebe  slovo  mŕtvola ,  a  preto  je  jeho  skrytá  definícia  „mŕtve  telo“.  Slovo  
korporácia  možno  napísať  aj  ako  korporácia.  Foneticky  znie  koreň  slova  corp  podobne  ako  slovo  mŕtvola,  ktorý  je  definovaný  
ako  „mŕtve  telo,  zvyčajne  ľudskej  bytosti“.

Právny  systém  je  podvod,  pretože  je  založený  na  domnienkach  a  riadi  ho  banda  zločincov,  ktorí  ho  využívajú  na  
oklamanie  ľudí,  aby  im  zaplatili  peniaze,  a  preto  je  to  podvodný  systém.  Väčšina  ľudí,  ktorí  sú  vo  väzení,  je  vo  väzení,  pretože  
ich  oklamal  právny  systém.  Právny  systém  ich  zosmiešňuje  tým,  že  ich  nazýva  odsúdenými.  Začínate  tu  vidieť  veľký  obraz?

Ak  chcete  dokázať,  že  právny  systém  je  veľký  podvod,  prečítajte  si  tieto  tri  články  s  názvom  Prípad  federálnych  daní  ukazuje  
dôkazy,  že  právny  systém  USA  je  podvod,  32  šokujúcich  faktov  o  právnom  systéme,  ktoré  nechcú,  aby  ste  vedeli,  a  Dôkaz ,  
že  USA  sú  kontrolované  zahraničnými  korporáciami.

Sudcovia  sú  rehoľní  kňazi,  ktorí  majú  silný  vzťah  k  jezuitom.  Ich  skrytou  úlohou  je  niečím  vás  nabiť ,  aby  ste  mohli  byť  použitý  
ako  batéria  na  nabíjanie  korporácií  (mŕtvol  alebo  mŕtvych  entít)  Temných  síl  (skupiny  démonov)  a  ich  Nového  svetového  
poriadku.  Pre  silné  dôkazy  si  prečítajte  môj  posilňujúci  článok  s  názvom  Ezoterická  definícia  batérie.

Potrebujete  ešte  ďalšie  dôkazy?  Podľa  Black's  Law  Dictionary  6th  Edition  je  korporácia  „ umelá  osoba  alebo  právnická  osoba  
vytvorená  zákonmi  štátu  alebo  pod  ich  autoritou“.  Umelá  osoba  je  považovaná  za  mŕtvu  entitu,  pretože  v  skutočnom  svete  
neexistuje.

Skrytá  úloha  sudcov
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Zamysleli  ste  sa  niekedy  nad  tým,  prečo  sudcovia  nosia  čierne  taláre?  Uniforma  čierneho  rúcha  je  symbolom  „jezuitského“  kňaza,  ktorý  uctieva  boha  
Saturna.  V  staroveku  bol  Saturn  spájaný  s  bohom  práva  a  spravodlivosti.  Aj  dnes  mnohé  tajné  spoločnosti  stále  uctievajú  Saturna  ako  boha  práva  a  
spravodlivosti.

Podľa  Jordana  Maxwella  bol  symbolom,  ktorý  sa  v  náboženskom  kontexte  používal  pre  Saturn,  štvorec  a  jeho  symbolická  farba  bola  čierna.  To  je  
dôvod,  prečo  sudcovia  nosia  čierne  rúcho.  Je  to  ich  spôsob,  ako  prejaviť  úctu  Saturnovi,  bohu  zákona  a  spravodlivosti.  Či  už  si  to  sudcovia  uvedomujú  
alebo  nie,  sú  to  náboženskí  kňazi,  ktorým  Temné  sily  vymyli  mozog,  aby  na  ľudí,  keď  sú  na  súde,  čarovali  temnou  mágiou.

Machine Translated by Google



Vyvolávajú  ich !

Nový  Zéland  a  ďalšie  určité  krajiny  pod  rúškom  a  farbou  zákona.  Advokátski  právnici  pracujú  pre,

Predvolávací  list  to  nenazvali  náhodou.  Na  mnohých  súdnych  dokumentoch  sú  aj  pečate.

Súvisiace:  Čo  je  to  "The  Crown"?

Tieto  pečate  sú  sigílie ,  ktoré  sa  používajú  na  skutočné  magické  rituály.  Uvedomte  si,  že  mágiu  možno  použiť  na  dobré  alebo  zlé  účely.

Právny  systém  je  presýtený  temnou  mágiou.  Preto  je  list,  ktorým  vás  súd  upozornil,  aby  ste  sa  dostavili  na  súd
volal  predvolávací  list.  Čo  robia  čarodejnice,  keď  potrebujú  privolať  duchov,  aby  sa  pred  nimi  zjavili?

Čo  sa  týka  advokátov,  najmä  advokátov,  sú  to  templárski  agenti.  Títo  agenti  páchajú  zločiny  v  USA,  Kanade,  Austrálii,  New,  rovnaké  tajné  
organizácie  (Anglická  koruna  a  Chrám  koruny),  ktoré  sa  v  18.  storočí  pokúšali  zotročiť  americký  ľud.

Vedeli  ste,  že  advokáti  sú  templárski  agenti?
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Žiaľ,  už  pred  vyše  100  rokmi  ovládli  súdny  a  politický  systém  USA.  Tieto  dve  tajné  organizácie  sú  kontrolované  Vatikánom,  ktorý  je  náboženským  
centrom  temných  síl.

Dnes  majú  Anglická  koruna  a  korunný  chrám  stále  rovnaké  temné  plány.
Tieto  dve  tajné  organizácie  sa  výrazne  podieľali  na  zabíjaní  Američanov  počas  americkej  vojny  za  nezávislosť.
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Otroctvo  na  základe  súhlasu  (plná  verzia)

Prilepiť  to  k  Banksterovcom

Dôvody  sa  líšia  v  dôsledku  podvodov,  ktorých  sa  v  súčasnosti  dopúšťa  bankový  priemysel,  ale  jednoducho  povedané,  žiadna  ORIGINÁLNA  zmluva  –  
žiadny  dlh!

Ak  sa  chcete  u  svojej  banky  informovať,  či  dodržiava  jednoduché  zmluvné  právo,  postupujte  podľa  koncepcie  uvedenej  v  týchto  dokumentoch.

Niektorí  sudcovia  a  advokáti  však  pracujú  pre  právny  systém,  pretože  sa  chcú  naučiť,  ako  to  naozaj  funguje,  aby  odhalili  korupciu  v  právnom  systéme  a  
naučili  ostatných,  ako  zabrániť  tomu,  aby  zotročovala  ľudskú  rasu.  Ak  chcete  nájsť  dobré  riešenia  problému,  musíte  si  ho  uvedomiť  a  vedieť,  ako  to  funguje.

Ako  ukazuje  nasledujúci  príklad  nižšie,  je  veľmi  pravdepodobné,  že  nie.

2.  Ak  dostanete  akúkoľvek  správu  od  inkasnej  agentúry  alebo  právnika  zastupujúceho  finančnú  inštitúciu,  mali  by  ste  postupovať  podľa  pojmov  uvedených  v  
nasledujúcich  listoch,  ale  LEN  v  priamej  korešpondencii  s  finančnou  inštitúciou.  NIKDY  neodpovedajte  právnikovi  alebo  inkasnej  agentúre  s  ničím  iným,  než  je  
koncept  uvedený  v  Liste  4.

Ľudia,  ktorí  pracujú  pre  právny  systém,  nevedomky  alebo  vedome  podporujú  PODVODY.  Tento  systém  je  riadený  bandou  ZLOČINKOV  pracujúcich  pre  
KORUNU  ANGLICKA,  CROWN  TEMPLE  a  VATIKÁN.  Z  tohto  dôvodu  sú  takmer  všetci  sudcovia  a  advokáti  zradcami  ľudskej  rasy.

1.  Tento  proces  nebude  fungovať  so  súkromnými  veriteľmi,  pretože  vo  väčšine  prípadov  môžu  a  budú  produkovať  originálny  nástroj  zadlženia  (pôvodnú  zmluvu).

stále  držia  pôvodný  nástroj  zadlženia,  ktorý  vás  zaväzuje  k  dlhu.

"Každá  vojna  za  posledných  50  rokov  je  výsledkom  mediálnych  klamstiev"  -  Julian  Assange

Pozrite  si  celý  zdroj  tu.

Predslov:

Ak  ste  zadlžení  bankstermi,  nájdite  si  chvíľku  na  prečítanie  nasledujúceho  textu  a  sami  sa  rozhodnite,  či

3.  Pamätajte,  že  celkový  koncept  je  jednoduchý:  ŽIADNA  PÔVODNÁ  ZMLUVA  -  ŽIADNY  DLH!!!!
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Zbavte  sa  dlhov  zadarmo:

Porazte  banky,  kreditné  karty  a  vymáhačov  pohľadávok  úplne  legálne  a  zbavte  sa  dlhov  zadarmo...

http://www.wakeupkiwi.com/common-law-statute-law-nz.shtml

Kliknite  sem  pozerať  dokumentárny  film.

www.getoutofdebtfree.org
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