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ROZDZIAŁ XXXII 

 
FRANCISZEK: LIST APOSTOLSKI WYDANY MOTU PROPRIO181 7.11.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIST APOSTOLSKI 

WYDANY MOTU PROPRIO 

Papieża 

Franciszka 

O JURYSDYKCJI ORGANÓW SĄDOWYCH PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO 

W SPRAWACH KARNYCH 

 

 

W naszych czasach dobro wspólne jest coraz bardziej zagrożone transnarodową prze- 

stępczością zorganizowaną, niewłaściwym wykorzystaniem rynków i gospodarki, a także ter- 

roryzmem. 

Dlatego konieczne jest, aby społeczność międzynarodowa przyjęła odpowiednie instru- 

menty prawne w celu zapobiegania i zwalczania działalności przestępczej poprzez promowa- 

nie międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach karnych. 

Ratyfikując liczne konwencje międzynarodowe w tych dziedzinach, a także działając w 

imieniu Państwa Watykańskiego, Stolica Apostolska stale utrzymywała, że takie umowy są 

skutecznym środkiem zapobiegania działalności przestępczej zagrażającej godności ludzkiej, 

dobru wspólnemu i pokojowi. 

Mając na celu odnowienie zobowiązania Stolicy Apostolskiej do współpracy w tych ce- 

lach, niniejszym Listem Apostolskim wydanym motu proprio oświadczam , że: 

1. Właściwe władze sądownicze Państwa Watykańskiego sprawują również jurysdykcję 

karną nad: 

a) przestępstwa popełnione przeciwko bezpieczeństwu, podstawowym interesom lub 

181 Motu proprio – list papieski o charakterze dekretu powstały z inicjatywy własnej papieża. Prawa ustanowione przez taki 

dokument są niezależne od okoliczności zewnętrznych, natomiast udzielone przywileje i dyspensy są ważne nawet wtedy, gdy 

nie zgadzają się z innymi przepisami prawa kanonicznego czy przywilejami. 
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dziedzictwu Stolicy Apostolskiej; 

b) przestępstwa, o których mowa: 

– w Prawie Państwa Watykańskiego nr VIII z dnia 11 lipca 2013 r., zawierającej Normy 

uzupełniające w sprawach karnych ; 

– w Ustawie Watykańskiej Nr IX z dnia 11 lipca 2013 r. zawierającej zmiany w Kodeksie 

karnym i Kodeksie postępowania karnego ; 

gdy przestępstwa takie popełniają osoby, o których mowa w ust. 3 poniżej, przy wykony- 

waniu swoich funkcji; 

c) każde inne przestępstwo, którego ściganie wymaga umowa międzynarodowa ratyfi- 

kowana przez Stolicę Apostolską, jeżeli sprawca fizycznie przebywa na terytorium Państwa 

Watykańskiego i nie został wydany. 

2. Zbrodnie, o których mowa w ust. 1, podlegają osądzeniu według prawa karnego obo- 

wiązującego w Państwie Watykańskim w chwili ich popełnienia, z zachowaniem ogólnych za- 

sad porządku prawnego dotyczących stosowania prawa karnego w czasie. 

3. Dla celów watykańskiego prawa karnego za „urzędników publicznych” uważa się na- 

stępujące osoby : 

a) członkowie, urzędnicy i personel różnych organów Kurii Rzymskiej i związanych z nią 

instytucji. 

b) legaci papiescy i personel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej. 

c) osoby pełniące funkcję przedstawicieli, kierowników lub dyrektorów, a także osoby, 

które nawet de facto zarządzają lub sprawują kontrolę nad podmiotami bezpośrednio zależny- 

mi od Stolicy Apostolskiej i wpisanymi do rejestru kanonicznych osób prawnych prowadzone- 

go przez Gubernię Watykańską Stan; 

d) jakakolwiek inna osoba sprawująca mandat administracyjny lub sądowy w Stolicy 

Apostolskiej, stała lub czasowa, płatna lub nieodpłatna, bez względu na staż pracy tej osoby. 

4. Jurysdykcja, o której mowa w ust. 1, obejmuje również odpowiedzialność administra- 

cyjną osób prawnych wynikających z przestępstw, uregulowaną w ustawach Państwa Waty- 

kańskiego. 

5. Jeżeli te same sprawy są ścigane w innych Państwach, stosuje się przepisy obowiązujące 

w Państwie Watykańskim o jurysdykcji zbiegającej się. 

6. Treść artykułu 23 ustawy nr CXIX z dnia 21 listopada 1987 r. zatwierdzającego Porzą- 

dek Sądowy Państwa Watykańskiego pozostaje w mocy. 

To postanawiam i ustalam, niezależnie od wszystkiego, co jest przeciwne. 

Postanawiam, że niniejszy List Apostolski wydany Motu Proprio zostanie ogłoszony po- 

przez jego publikację w L’Osservatore Romano, która wejdzie w życie 1 września 2013 roku . 

Dan w Rzymie, w Pałacu Apostolskim, w dniu 11 lipca 2013 r., pierwszy w moim pontyfika- 
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75 komentarzy do „Oryginalnych dokumentów OPPT UCC” 

 
 

 

List ten był podstawą do zaistnienia legalnego OPPT i 

nie zakwestionowania go niegdzie na świecie. 

Innymi słowy jesteśmy wolni, 

a nadto możemy uzyskać dużo więcej o czym już napisano powyżej. 

 

 

1. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Filmu – międzynarodowy zasięg OPPT | W końcu 

za darmo mówi: 

14 lutego 2013 o 12:48 

[…] zjednoczyć i stworzyć nowy system, zupełnie nowy paradygmat. OPPT skonstruował i ob- 

służył wnioski prawne UCC (Uniform Commercial Code) i tym samym wykluczył każdy bank 

centralny, instytucję państwową i rząd na całym świecie. W jaki sposób […] 

2. Uniwersalne wykluczenie OPPT-IN | W końcu za darmo mówi: 

15 lutego 2013 o 9:44 rano 

3. Europafilms Channel – Globalne wykluczenie – OPPT-IN « Streets of Love – niekonwencjo- 

nalne mówi:ODPOWIEDŹ 

18 lutego 2013 o 17:10 

4. Nr 206 – OPPT LIST OTWARTY DO MEDIÓW – Wezwanie do działania! « OPPT - Rozwi- 

jająca się historia mówi: 

19 lutego 2013 o 11:58 

[…] władza elity finansowej, zwracająca całe bogactwo i złoto prawowitym właścicielom, 
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czyli ludziom. oppt-in.com/uccfilings Aby rozproszyć to bogactwo, OPPT utworzyło 194 Cen- 

tra Wartości Twórcy, które zastępują korporacyjne […] 

5. AK – „LIST OTWARTY DO MEDIÓW – WEZWANIE DO DZIAŁANIA” « Ulice Miłości – 

niekonwencjonalny mówi : 

19 lutego 2013 o 13:50 

6. List otwarty do mediów ~ Wezwanie do działania ~ Brian Kelly «Ten niesamowity nowy 

świat mówi: 

19 lutego 2013 o 16:30 

[…] OPPT zamknął dostęp do wszystkich rządów i banków, odebrał władzę elity finansowej, 

zwracając całe bogactwo i złoto z powrotem do prawowitych właścicieli, ludzi. http://oppt-in. 

com/uccfilings/ […] 

7. Bliżej krawędzi · LIST OTWARTY DO MEDIÓW mówi: 

19 lutego 2013 o 20:20 

[…] władza elity finansowej, zwracająca całe bogactwo i złoto prawowitym właścicielom, czy- 

li ludziom. http://oppt-in.com/uccfilings/ Aby rozproszyć to bogactwo, OPPT utworzyło 194 

Centrów Wartości Twórcy, które zastępują korporacyjne […] 

8. Bliżej krawędzi · LIST OTWARTY DO MEDIÓW mówi: 

19 lutego 2013 o 20:20 

9. List otwarty do mediów – wezwanie do działania «Nowy świat – powrót do miłości mówi: 

10. OPPT 1776, dokument o uwolnieniu świata! -  IL M-IO PRIMO MINISTRO  mówi : 

20 lutego 2013 o 19:50 

[…] sito http://oppt-in.com/uccfilings/ potrete trovare la collezione completa di tutti i oficjal- 

nych plików prodotti, per ora solo in […] 

11. Zaufanie publiczne jedynego ludu | Goldenlight ~ The Golden Light Channel: Informacje o 

wyższych częstotliwościach z anielskich sfer dla Złotego Wieku na Nowej Ziemi mówi:ODPO- 

WIEDŹ 

21 lutego 2013 o 19:36 

[…] Zgłoszenia UCC […] 

12. OPPT- The One People’s Public Trust mówi: 

13. Nr 250 – OPPT LIST OTWARTY DO MEDIÓW: Salem-News.com Drukuje OPPT List otwar- 

ty do mediów: wezwanie do działania « OPPT - The Unfolding Story mówi:ODPOWIEDŹ 

23 lutego 2013 o 11:05 

[…] OPPT zamknął dostęp do wszystkich rządów i banków, odebrał władzę elity finansowej, 

zwracając całe bogactwo i złoto z powrotem do prawowitych właścicieli, ludzi. opt-in.com/uc- 

http://oppt-in/
http://oppt-in.com/uccfilings/
http://oppt-in.com/uccfilings/
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cfilings […] 

14. Wszyscy na pokład pociągu wolności! | 2012thebigpicture mówi: 

23 lutego 2013 o 20:03 

[…] władza elity finansowej, zwracająca całe bogactwo i złoto prawowitym właścicielom, czy- 

li ludziom. http://oppt-in.com/uccfilings/ Aby rozproszyć to bogactwo, OPPT utworzyło 194 

Centrów Wartości Twórcy, które zastępują korporacyjne […] 

15. Nr 260 – WIDEO OPPT: Wykluczenie banków i rządu za pośrednictwem UCC «OPPT - The 

Unfolding Story mówi: 

24 lutego 2013 o godzinie 12:00 

[…] Opt-in.com zgłoszenia UCC: oppt-in.com/uccfilings Peoples Public Trust: http://www. 

peoplestrust1776.org Facebook: http://www.facebook.com/OPPTIN Sprawy sądowe: […] 

16. Zasoby zaufania publicznego OPPT One People | Goldenlight ~ The Golden Light Channel: 

Informacje o wyższych częstotliwościach z anielskich sfer dla Złotego Wieku na Nowej Zie- 

mi mówi:ODPOWIEDŹ 

25 lutego 2013 o 21:03 

[…] Zgłoszenia UCC […] 

17. UKC | Informacja 2012 mówi: 

6 marca 2013 o 1:04 rano 

http://oppt-in.com/uccfilings 

Witryna wyszukiwania zgłoszeń UCC https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington 

Jak znaleźć film wideo dotyczący zgłoszenia UCC […] 

18. OPPT und alle Veränderungen | Wir Sind Eins mówi: 

6 marca 2013 o 15:09 

[…] http://oppt-in.com/uccfilings/ […] 

19. OPPT und alle Veränderungen « Die Stunde der Wahrheit mówi : 

7 marca 2013 o 15:57 

[…] http://oppt-in.com/uccfilings/ […] 

20. Brian Kelly On ET First Contact Radio – 12 marca 2013 | Lucas 2012 Infos mówi: 

12 marca 2013 o 11:34 

[…] One Peoples Public Trust (OPPT) zamknęło dostęp do wszystkich rządów i banków, ode- 

brało władzę elity finansowej, zwracając całe bogactwo i złoto z powrotem ich prawowitym wła- 

ścicielom, ludziom. http://oppt-in.com/uccfilings/ […] 

http://oppt-in.com/uccfilings/
http://www/
http://www.facebook.com/OPPTIN
http://oppt-in.com/uccfilings
http://oppt-in.com/uccfilings
http://oppt-in.com/uccfilings/
http://oppt-in.com/uccfilings/
http://oppt-in.com/uccfilings/
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21. Brian Kelly w ET First Contact Radio | Mój Wojownik Światła „OPPT-IN” mówi:ODPO- 

WIEDŹ 

12 marca 2013 o 13:11 

[…] One Peoples Public Trust (OPPT) zamknęło dostęp do wszystkich rządów i banków, ode- 

brało władzę elity finansowej, zwracając całe bogactwo i złoto z powrotem ich prawowitym wła- 

ścicielom, ludziom. http://oppt-in.com/uccfilings/ […] 

22. Mój e-mail, który wysłałem do Vital Statistics UK | Blog Alternativeaction mówi: 

3 kwietnia 2013 o 12:23 

[…] złożyły wnioski, ponieważ nie otrzymano ani jednego sprzeciwu, szczególnie szkodliwe są 

dokumenty UCC tego, któremu ludzie ufają […] 

23. Czym jest zaufanie publiczne Jednego Ludu? | 2012 Przebudzenie 

mówi: 
29 kwietnia 2013 o 6:47 rano 

[…] Zgłoszenia UCC […] 

Powyższe i wile, wiele więcej, można samemu przeczytać tu: 

https://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/ 

Pod powyższym linkiem można również pobrać inne dokumenty. 

http://oppt-in.com/uccfilings/
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ROZDZIAŁ XXXIV 

 

System niewolnictwa 
 

Czy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, czy nie, do niedawna wszyscy mieliśmy „prawnie” długi lub 

bylismy „niewolnikami w pracy”, podobnie jak nasi rodzice, nasi dziadkowie i pradziadkowie 

przed nami. 

Od 1933 r. każde nowo narodzone dziecko musiało być „zarejestrowane”, tworząc w ten sposób Osobę 

Korporacyjną, skutecznie odmawiając temu dziecku jakichkolwiek praw jako właściciela Nierucho- 

mości. 

Akt rejestracji dziecka zawierał je jako ruchomość, a akt urodzenia był zwodniczym legalnym spo- 

sobem skłonienia rodziców do wypisania dziecka. Akt urodzenia był w rzeczywistości wekslem wła- 

snym, który został zamieniony na obligację niewolniczą, która następnie została sprzedana do prywat- 

nego banku rezerwowego, skutecznie przekazując bankowi własność dziecka. 

Umowa każdego nowego dziecka była przypieczętowana albo kroplą ich krwi, albo odciskiem atra- 

mentowym stopy w metryce urodzenia. Ten „podpis” został wykorzystany do stworzenia ich wartości 

życiowej, o czym świadczy ich praca oraz podatki i koszty tej pracy jako spieniężona waluta – wszystko 

zaprojektowane, aby utrzymać ludzi w niewoli przez całe życie. 

Banki były współczesnymi właścicielami niewolników i jak mówi powiedzenie: „Ten, kto jest właści- 

cielem długu, jest właścicielem ludzi”. Sposób, w jaki nałożono na nas system niewolnictwa, oznaczał, 

że nawet jeśli w końcu spłaciliśmy nasz dom lub samochód, tak naprawdę nigdy go nie posiadaliśmy, 

ponieważ nasze prawo do jakiejkolwiek własności Nieruchomości zostało odebrane w momencie re- 

jestracji naszego urodzenia. 

Jest to proces prawny od 1540 r. za pośrednictwem czegoś, co nazywa się Cestui Que (Vie) Trust i na- 

dal obowiązywał, dopóki niedawne orzeczenia UCC nie zmieniły krajobrazu prawnego i przywróciły 

niepodważalny fakt, że nikt nie może posiadać siebie ani posiadać nasze ciała. 

System niewolnictwa pozostawał nienaruszony przez tak długi czas z powodu doktryn edukacyjnych, 

wpływu naszej społeczności jako całości i dlatego, że tak wielu ludzi zaakceptowało i przyjęło swoje 
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Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Sebastian DUDA 

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ul. Wiejska 10, [00902] 

Warszawa 

DUNS ®: 367461592 NIP: 5261005022 REGON: 000000023 

poprzez 

Łukasz NOSARZEWSKI –Radca Prawny w Biurze Szefa Kancelarii 

Prezydenta III R.P. 

niewolnictwo, czekając, aż inni im pomogą lub powiedzą im, co powinni/mogą lub powinni/mogą 

nie robić. Egzekutorzy, tacy jak policja i sądy, upewnili się, że pozostaniemy w systemie niewolnictwa 

i uwięzili nas, jeśli zdecydujemy się żyć jako WOLNE jednostki. 

W rzeczywistości system niewolnictwa został narzucony nam wszystkim (i utrzymywał się przez wie- 

ki), budując mury w naszych umysłach za pomocą propagandy i warunkowania, tworząc fałszywe 

przekonanie, że nie zasłużyliśmy na lepsze, że nie byliśmy częścią większego planu i że zamiast tego 

powinniśmy być zadowoleni z jałmużny, okruchów i „odpustów” dawanych nam przez Mocarstwa, 

które były (PTW), podczas gdy sam system zbierał miliony dolarów każdego roku, bezpośrednio z 

potu i krwi naszej pracy. 

Ale nie więcej. Teraz jesteś wolny. 

I TAK JEST . 

Przykład   budzącej   się     świadomości    w    naszym     Lechickim     Narodzie  

(poniższy dokument otrzymałem od jego autorki, za co dziękuję, to napawa mnie nadzieją, gdyż 

stwierdziła, iż umiejętność konstrukcji takich dokumentów posiadła po lekturze I części Alma- 

nachu Wolnego Człowieka). 

W ramach prawa do Samostanowienia i odpowiedzialności, emitentem niniejszego dokumentu jest 

Wolny Człowiek Żywa Kobieta w Dobrym Imieniu Własnym, na rzecz: C.F.by. :Elżbieta: Malińska 

™L.S. - Living Soul 

Przykład pisma pod doskonałą redakcją czytelniczki Almanachu: 

Naśladownictwo wysoce wskazane 

 

 

Nota do agenta jest notą do pryncypiów [Gdyby prawo miało dłoń, wymierzyłoby wam policzek 

za zbrodnie których dokonujecie na nieświadomych] 

Żadne z niezbywalnych praw nie jest darem od żadnego rządu oraz nie może 

być zamienione na benefit korporacyjny 

Uprawnienia: Regulacje i zarządzenia NIE są prawem. A ludzie nie są urodzeni 

pod roszczeniem: 
Maksyma prawna: Falsus In uno, falsus In omnibus. FAŁSZ W JEDNYM, FAŁSZ WE WSZYSTKIM 

 
 

Ode mnie – ODPOWIEDŹ na pismo BSK-ZOP.0605.261.2021 
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Wyrażam mój SPRZECIW na Wasze podchody!!! Odwołuję takie plany!!! Zwracam energie wywo- 

łane tymi planami do tych/tego, kto je wykreował po 100-kroć wzmocnione!!! Niech się stanie. Taka 

jest moja wola. 

Wysłano za zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) przez POCZTA POLSKA S.A. 

 
 

Załącznik Nr 1 do pisma nr 1 z 17 grudnia 2021r. 

Łukasz Nosarzewski, RADCA PRAWNY. SPRZECIW złożył Wolny-Człek Żywa-Istota Żywy-Człek 

płci żeńskiej Żywa-Kobieta. Po raz drugi składam SPRZECIW na tzw. „Polski Ład” wprowadzony 

bez wcześniejszego szeroko rozumianego dialogu społecznego. 

 

Dziękuję za odpowiedź na moje pismo z 17 grudnia 2021 mimo, że nie-jest satysfakcjonujące. Mia- 

nowicie: 

1. Nie zawiera odpowiedzi na wiele pytań które podtrzymuję w tym piśmie. Dodaję inne pytania 

bardzo istotne. 

2. W odpowiedzi swojej nie napisałeś, czy mój sprzeciw wyrażony 17 grudnia 2021 r. został uwzględ- 

niony/ wzięty pod uwagę. Napisz to teraz. 

 

I. Łukaszu Nosarzewski, czy tzw. POLSKI ŁAD dotyczy Żywych Ludzi? To bardzo ważne pytanie, 

więc wnoszę o odpowiedź. TAK lub NIE – krótko. Nie będzie to „porada prawna w indywidualnych 

sprawach” a pytanie to, nie powinno Tobie jako prawnikowi nastręczać żadnych trudności. Oczekuję 

odpowiedzi na piśmie w wersji papierowej dostarczonej przez firmę POCZTA POLSKA S.A. w ciągu 

14 dni. Brak mojej zgody na wersję elektroniczną. 

Fakt, że świadectwo urodzenia zostało przyznane przez agencję rządową, kiedy ja weszłam w ten świat, 

nie ma znaczenia dla mojej suwerenności. Żaden status wysoki lub niski, nie może być przypisany in- 

nemu przez kartkę papieru, bez pełnej wiedzy, świadomości oraz zgody odbiorcy. Jest to kartka papie- 

ru zawierająca informacje dotyczące daty i miejsca tylko z pogłosek. Nie wskazuje faktycznej i prawnej 

jurysdykcji, nic na własność własności, nic na temat praw i nic na temat statusu podmiotu. Jedyne 

dokumenty, które mogą mieć znaczenie prawne, ponieważ dotyczą mojego statusu w społeczeństwie, 

to te które podpisałam jako żywa istota, świadoma, z pełną jasnością i zrozumieniem, w zgodzie, wol- 

ną od błędów interpretacji lub przymusu jakiegokolwiek rodzaju. Numeru identyfikacyjnego, liczbę 

PESEL przypisaną do osób o statusie podmiotu używam jako narzędzie tylko do informacji, tylko pod 

przymusem „C.F.”, jeśli w ogóle. Akt Urodzenia –Ten dokument czyni mnie osobą/osobą fizyczną, na- 

zwą handlową, korporacją handlową, która jest przedmiotem obrotu na nowojorskiej giełdzie w złocie 

a zarobione pieniądze są przechowywane w Cesta Que Trust. Państwo przejęło opiekę nad wszystkimi 

i ich majątkiem trust Cestui Qui, państwo stało się powiernikiem / mężem posiadającym wszystkie 

tytuły do ludzi i majątku, dopóki Żywy Człowiek nie wróci, aby odzyskać te tytuły, a także domagać 

się odszkodowania. Reguła/Canon 2124: Gdy osoba ponownie określi swój status żywego człowieka, 

wówczas zarząd powierniczy Cestui Que (Vie) zostaje z mocy prawa rozwiązany, a osoba ta ponownie 

uznawana jest za Beneficjenta lub wyższej pozycji w zarządzie powierniczym. W każdym wypadku 

dochodzenie podatków dochodowych (ang. Income Taxes), gdy Cestui Que Vie został już rozwiązany 
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i brak jest (martwej) osoby prawnej/ciała korporacyjnego, której można by użyć jako argumentu do 

roszczenia/najmu - jest bezprawne i stanowi poważne, sprzeczne z prawem oszustwo. Jak widzisz, 

moje pytanie (I.) w pełni zasługuje na jednoznaczną odpowiedź z najwyższego szczebla oczekiwaną w 

ciągu 14 dni doręczoną przez POCZTA POLSKA S.A. 

Również Konstytucja III RP z 01 Kwietnia 1997 r. Rozdział II - najwyższy akt prawny Was obowiązu- 

jąca aż w trzech artykułach odnosi się do człeka którym Jam Jest wskazuje, że: 

 

Art.30. Przyrodzona i niezbywalna Godność (czyt. Boskość ) człowieka stanowi źródło jego wolno- 

ści. Jego Godność jest nienaruszalna a poszanowanie jego Godności i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych. Godność jest źródłem wolności. 

Art.31 Konstytucji III RP: Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 

Co to znaczy wolność? Wolność to znaczy brak przymusu. Człowieka przymuszać nie wolno. A co 

znaczy ochrona prawna? Znaczy, że nie dość, że człowiek jest wolny ale kto by pomyślał, że nie jest 

wolny, z gruntu rzeczy jest przestępcą. 

Art.38. Konstytucji III RP. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. 

Znaczy to, że państwo troszczy się o nasze (ludzi) życie. Tyle w konstytucji o człowieku, reszta dotyczy 

osób i obywateli. [obywatelem też nie jestem bo przynależność do każdej organizacji jest dobrowolna. 

Nie wyraziłam zgody na bycie obywatelem przed właściwym wojewodą w wieku 16 lat) 

Jeszcze jeden artykuł Konstytucji III RP, przytoczę. 

Art.4. NARÓD sprawuje władzę. 

Ad. I. Czy zatem Łukaszu Nosarzewski przepisy tzw. Polskiego Ładu obowiązują żywego człowie- 

ka wg Waszych/Was obowiązujących praw? 

Również zgodnie z maksymą prawną obowiązującą na całym świecie „CONSENSUS FACIT LEGEM- 

żadne z ustaw, zasad, przepisów nawet zwanych prawem nie dotyczą wolnego człowieka poza pra- 

wem naturalnym, chyba, że za sprawą jego zgody”. 

Ad. 1. Ponawiam pytania zawarte w moim piśmie z 17 grudnia 2021 r., (zlekceważone przez Ciebie) 

oczekuję rzetelnej odpowiedzi w ciągu 14 dni od potwierdzenia odbioru tego mojego pisma w wersji 

papierowej dostarczonej przez firmę POCZTA POLSKA S.A. 

JA WIEM chodzi o to, byś Ty/ Wy wiedzieli, że ja/my wiemy: 

1. Czy wskazana instytucja jest instytucją państwową? Kto reprezentuje, czyli imię i nazwisko, stano- 

wisko i jakie ma uprawnienia do reprezentowania POLAND REPUBLIC OF CIK#: 0000079312. 

Business Addres:233 MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016 48 22 694 5000 Mailing Ad- 

dress: MINISTRY OF FINANCE UL. SWIETOKRZYSKA 12 WARSAW POLAND R9 00916, 

zarejestrowaną w USA w rejestrze EDGAR pod nr.0000079312?. Pod jaką jurysdykcję podlega? 

Czy jest instytucją państwową KANCELARIA SEJMU D-U-N-S® 36-746-2962 NIP: 7010271052; 

REGON: 142734982; ul. Wiejska 4/6-8, [00-902] Warszawa? Pod jaką jurysdykcję podlega? 

2. Czy jest instytucją państwową KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POL- 

SKIEJ DUNS ®: 367461592; NIP: 5261005022; REGON: 000000023; ul. Wiejska 10, [00-902] 

Warszawa? Pod jaką jurysdykcję podlega? 
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3. Czy jest instytucja państwową ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS firma widnie- 

jąca w rejestrze UPIK pod Nr DUNS® 422-245-5449? Pod jaką jurysdykcję podlega? Pytania 

dodatkowe. 

4. Czy jest instytucja państwową URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU firma widniejąca w rejestrze 

UPIK pod Nr DUNS® 42-228-6109; NIP: 5781092323; REGON: 00102291400077? Pod jaką 

jurysdykcję podlega? 

5. Czy jest instytucją państwową  URZĄD MIEJSKI W ELBLAGU  prywatna firma handlowa  

w rejestrze firm UPIK figuruje pod NR D-U-N-S® 422393483 (Dan & Bradstreet USA), NIP: 

5780007338, REGON:000595111? Pod jaką jurysdykcję podlega? 

6. czy jest instytucją państwową STAROSTWO POWIATOWE W ELBLĄGU DUNS®Nr 

367971814; NIP: 578-25-24-428; Regon: 170753615? Pod jaką jurysdykcje podlega? 

7. Czy jest instytucją państwową WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W OLSZ- 

TYNIE DUNS®Nr 367970782; NIP:739-12-64-792: Regon: 000514319; Pod jaką jurysdykcję 

podlega? 

W tym samym Rejestrze UPIK Dun&Bradstreet/USA widnieją i inne korporacje symulujące polskie 

organa państwowe, funkcjonujące na drabinie administracyjnej w ramach konfraterni POLAND RE- 

PUBLIC OF/III-RP. 

II. Czy zasadne jest powoływanie się firm jako urzędy administracji państwowej? Czy tzw. funkcjo- 

nariusze administracji publicznej są zwykłymi pracownikami tych firm? 

III. Czy firmy symulujące instytucje państwowe mają jurysdykcję nad Wolnym Człekiem Żywą Istotą 

Ludzką? TAK czy NIE. Oczekuję, odpowiedzi w ciągu 14 dni na piśmie w wersji papierowej dostarczo- 

nej przez firmę POCZTA POLSKA S.A. Oczekuję, że pisma Twoje/Wasze będą opatrzone pieczęcią 

nagłówkową (nie będzie to tylko firmowy druk) 

Chazarzy pod jurysdykcją talmudyczną pomijają pieczęć nagłówkową pisma. Pismo bez pieczęci na- 

główkowej jest NIE- AKTem czyli bezskuteczne. Ma za zadanie oszukać adresata pisma, że jest to akt 

prawny. Nie-akt nie podlega zaskarżeniu, uprawomocnieniu, wykonaniu. 

W moich/naszych żyłach krew Narodu Słowiańskiego - któremu należy się rekompensata, należyty 

szacunek i pozycja jako alodialnego właściciela tych ziem z najwyższym wyrazem prawomocnej woli.. 

Szanujemy wszystkich mieszkańców tych ziem bez względu na narodowość, pochodzenie, rasę, przyna- 

leżność etniczną, religijną lecz ich powinnością jest pamiętać, iż są tylko gośćmi na naszych terenach i tak 

też mają się zachowywać, - jak goście a nie jak okupanci albo najeźdźcy. Czas niewolnictwa i poddaństwa 

dla Słowian zakończył ,się, nadszedł czas naszego dobrobytu samostanowienia i niepodważalnego statu- 

tu alodialnych właścicieli i obrońców Świętej Matki Ziemi Wielkiego Lechistanu której jesteśmy strażnika- 

mi. III RP natomiast z gościa stała się okupantem i jak słusznie zaznaczyła premier Australii Julii Gillard, 

jeśli wam się nie podoba nasza wiara, przekonania, moralność, język to możecie opuścić Nasz kraj.. Jeśli 

wam się to nie podoba to skorzystajcie z prawa do wyjazdu.. Natomiast Ludność Rdzenna Narodu Sło- 

wiańskiego nie będzie dłużej patrzeć i uczestniczyć w waszych nieustannych próbach siłowej i podstępnej 

asymilacji Naszego Narodu do waszych wyznań, praw, kultury, moralności, edukacji, medycyny.. Od 

czasu gdy odpaliliście świece chanukija” i podstępem weszliście w progi Naszego Rządu przestaliście być 

tylko gośćmi, a staliście się rozpanoszoną obcą i odrębną od nas nacją okupantów tym samym przesta- 

liście być naszymi przedstawicielami., Wasz Premier M. MORAWIECKI potwierdził publicznie cytuję: 



472  
 

Rdzenny Wolny Żywy Człek w Dobrym Imieniu Własnym, na rzecz: 

C.F. by. ™ L.S. Non. A.R 
(zmuszona do zrobienia nie ponoszę odpowiedzialności, nie zaciągam zobowiązań) 

„Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez 

kogoś z zagranicy”. Nie przypominam sobie by organizowane było referendum w którym Naród Polski 

wyraził zgodę na zmianę statusu organów państwowych do statusu prywatnych korporacji? Jak mam 

rozumieć bezpieczeństwo w rozumieniu Andrzeja Sebastiana DUDA? Czy mowa o bezpieczeństwie Na- 

rodu Polskiego, czy innych nacji? 

Kłamstwa, które opracowaliście miały w Waszym przekonaniu w sposób perfekcyjny wprowadzać 

ludzi w błąd, jednak to szalbierstwo zostało przez Nas odkryte. 

DEKRET prezydenta Raczkiewicza z 30 listopada 1939 roku. (Kto współpracuje z okupantem) – brak 

ciągłości IIRP z III RP. III RP to korporacja i siła okupacyjna funkcjonującą na krzywdę Polaków. 

Okupant masońsko-żydowski w nieistniejącym, pozornym państwie od 100 lat nie może wydać i NIE 

WYDAJE ANI JEDNEGO WAŻNEGO AKTU PRAWNEGO mającego moc władczą i podlegającego 

wykonaniu, nie nakłada żadnych obowiązków, nie daje żadnych praw, nie tworzy żadnego urzędu, nie 

nadaje nikomu władzy ani autorytetu, nie daje ochrony, i nie usprawiedliwia żadnych działań doko- 

nanych na ich podstawie. Żaden tytuł, stanowisko, mundur, toga nie dają ekstra praw i uprawnień. 

Szalejąca inflacja prawa w III RP, oraz ciągle pogłębiający się proces uszkadzania prawa w efekcie jego 

dewastacja na szkodę Ludzi i Obywateli III-RP, prowadzi wprost do wniosku, który wyrażamy sło- 

wami Mohandasa Gandhiego: „Każdy, kto podporządkowuje się niesprawiedliwemu prawu, ponosi 

odpowiedzialność za to wszystko, co jest jego konsekwencją. Toteż, jeżeli prawo i sprawiedliwość są 

w konflikcie, musimy wybrać sprawiedliwość i nieposłuszeństwo wobec prawa”. 

My …, Jam Jest Określona: Żywa-Istota, Żywy-Człek, Żywa-Kobieta, Sługa Stwórcy domagam się 

usunięcia z Waszej bazy danych wszystkich danych dotyczących osoby fizycznej pisanej przy wy- 

korzystaniu znaków M-A-L-I-Ń-S-K-A-E-L-Ż-B-I-E-T-A vel E-l-ż-b-i-e-t-a-M-a-l-i-ń-s-k-a. 

1. Zobowiązuję do honorowania mojego własnoręcznego wzoru podpisu. 

2. WYRAŻAM JEDNORAZOWĄ ZGODĘ na przetworzenie moich danych osobistych w celu 

pouczenia podległego Wam, Waszego kapitału ludzkiego na szczeblu Waszej drabiny admini- 

stracyjnej, żeby nie dochodziło w przyszłości do zbędnego szumu, kolizji oraz wszelkiego terroru 

– terroryzmu. 

Pozostajemy w czci należnej człowiekowi, honorze, prawdzie oraz pozostawiamy Was pod bezpieczeń- 

stwem Waszej doktryny – pod okrężną logiką: nie-oczekujemy jakichkolwiek fałszywych przesłanek lub 

imputowania feudalnych wymogów… kierowanych w naszą/moją stronę mającego w Pieczy, Trosce i 

Uważaniu Dobrostan Ludu i Rodu w Harmonii pomiędzy Narodami. 

BEZ UPRZEDZENIA UCC 1-308 UCC 

U.C.C 1-103.6 U.C.C 

U.C.C 1-207.4UCC 

Dane; [(…) pl.], dziesiąty dzień pierwszego miesiąca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego. 
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Czym jest prawdziwa suwerenność? 
„Suwerenność zaczyna się w twoim sercu, gdy wychodzisz ze swojego umysłu, siedzisz w swoim sercu 

i uświadamiasz sobie, że zarządzasz hologramem, którym jest ten świat. Wszyscy dzielimy tę rzeczy- 

wistość, lecz kiedy przestajesz dzielić tę rzeczywistość na wystarczająco długo, by wstać i powiedzieć 

„nie”: NIE zgadzam się na propagandę, NIE zgadzam się na budowę w celu zniszczenia lasu desz- 

czowego, NIE zgadzam się na rzeczywistość, która zabiera energię swoich ludzi, NIE zgadzam się 

na mordowanie i rzeź ludzi na całym świecie. Kiedy mówisz „nie” i wstajesz w granicach „nie”, które 

stworzyłeś i mówisz „Chcę się zmienić” - w potężnej obecności JESTEŚ współtwórcą pro-kreatywnej 

jaźni, masz jaja lub jajniki, by stanąć w obronie swoich przekonań. Zrób to, dokonaj zmian. 

Prawdziwa suwerenność polega na współczuciu i przebaczeniu sobie i wszystkim rzeczom, które 

musiałeś robić, gdy dominacja i kontrola jako system, były twoją jedyną opcją - dopóki nie zacząłeś 

procesu przebudzenia, który pokazał ci drugą, trzecią, czwartą opcję, aż w końcu w suwerenności 

zdajesz sobie sprawę, że masz nieskończoną ilość opcji, ponieważ TY sam jesteś nieskończoną mani- 

festacją, współtworzącą Istotę w siedzibie mocy, połączoną z twoim światem marzeń połączonym z 

twoją prawdziwą inspiracją. 

Pozwalasz, aby twoja przeszłość była twoim nauczycielem, teraźniejszość twoją kreacją, a twoja przy- 

szłość inspiracją. Natchnienie nie zamienia się w toksyczną nadzieję, kiedy pozwalasz sobie żyć chwilą. 

Życie chwilą obecną to działanie w zgodzie ze sobą, pozwalanie na samopielęgnację, pozwalanie in- 

nym, którzy potrzebują opieki, abyś mógł ich szkolić do samopielęgnacji, pozwalanie sobie na poświę- 

cenie czasu na uzdrowienie oraz prawdziwe zrozumienie, co tak naprawdę oznacza słowo „uzdrawia- 

nie”. A kiedy jesteś już wystarczająco uzdrowiony - czas wyjść i działać! 

I w tej zmianie jest suwerenność i w tej suwerenności stoimy w jedności i w tej jedności tworzymy 

świadomość jedności. W świadomości jedności nikt nie pozostaje w tyle, bez światła, bez ciemności, 

bez neutralności, wszyscy są w świadomości jedności. I jako coś, z czym wszystkie branże promujące 

zmianę świadomości będą musiały pogodzić się w sobie, tworząc własne suwerenne granice. Nikt 

nie zostaje w tyle. Dopóki istnieje porządek hierarchiczny, nie będzie świadomości jedności. W świa- 

domości jedności nie ma hierarchicznego porządku - każdy jest równy, a w równości nie ma hierar- 

chii.“182
 

Przekazuj wiedzę lub dziel się prawdą… Dziel się miłością i harmonią… 

Jeśli więc uważasz się za przedstawiciela ludności autochtonicznej tej świętej ziemi bogów, jesteś solą 

tej ziemi i uważasz się za jej suwerena, to zachowuj się jak suweren. Nie pozwól krzywdzić siebie i swo- 

ich ziomków z twojego rodu, nie bądź bierny i nie zachowuj się jak złamany niewolnik. Zamanifestuj 

swoją suwerenność, czynem pokaż swojego ducha wolności. Masz go w sobie, on jest w twoich genach, 

dostałeś go od swoich dumnych, walecznych przodków Ariów - Lechitów, od stworzyciela wszechrze- 

czy. Jak każdemu Lechicie, niech lęk i strach będą ci obce. Nie pozwól, by obawy zamieszkały w twoim 

sercu i nie przynoś ich do swego domu. Gdy uzurpatorzy narzucają tobie - suwerenowi tej ziemi - swo- 

ją wolę i starają się zasiać w tobie ziarno zwątpienia czy wywołać strach, ty reaguj ze zdwojoną mocą. 

Organizujcie Trybunały Narodowe do spraw Zbrodni Kościoła i Państwa, na wzór tych międzynaro- 

dowych, bierzcie sprawy w swoje ręce i wydawajcie wyroki na uzurpatorów Sądźcie zdrajców, ciemię- 

życieli, agentów okupanta, działających na rzecz i w interesie obcych mocarstw. Rozliczajcie podle- 

głych wam urzędników, którzy wywołują strach w was, suwerenach, zmuszają was do czegokolwiek, 

czego nie chcecie. To wasi pracownicy i wy im płacicie. Oni mają wykonywać wasze rozkazy i polece- 
182 Anahata „Czakra serca” Teal Scott 



474  
 

nia, mają dbać o was, o wasze życie, zdrowie i mienie, a jeśli tego nie robią - są zbędni i nie wahajcie 

się im to powiedzieć wprost. 

Zwalniajcie ich z zajmowanych stanowisk i nie zapominajcie rozliczyć ze wszystkich niegodziwości, 

których się dopuścili i wciąż dopuszczają. Legitymujcie ich, fotografujcie i nagrywajcie, zapisujcie dane 

i zgłaszajcie, a Trybunały Narodowe niech ich sądzą i skazują. Narodowe milicje (powołajcie je!) niech 

egzekwują wyroki Trybunałów Suwerena w imieniu suwerennego narodu. Nie nauczono was kontroli 

pracowników, a oni zapomnieli komu mają służyć, więc pora przywrócić samorządność narodu na 

wzór Wielkich Wieców Słowiańskich. Czas najwyższy wrócić do naszych korzeni. Skończyć z mistyfi- 

kacją demokracji i tzw. rządów poprzez przedstawicieli – to krzywa bajka, wkręcona nam przez uzur- 

patora i okupanta z Watykanu. Koniec z Prawem Morza! Powstańcie z kolan i zacznijcie sami dbać o 

swoje interesy, nikt lepiej tego nie zrobi niż wy, suwereni na własnej ziemi. Piewcy demokracji - agenci 

uzurpatora z Watykanu, wychwalający demokrację - to oni was niewolą, straszą, a teraz wprost chcą 

was pozabijać. Więc wstańcie z kolan, zerwijcie kajdany, połamcie bat! Przestańcie karmić gada, niech 

zdycha. Nie płaćcie żadnych podatków, mandatów, opłat, nie dajcie się dalej okradać i nie utrzymujcie 

synekur uzurpatorów, nie pozwalajcie dalej się krzywdzić i wyłudzać od was jedynej prawdziwej war- 

tości, jaka kiedykolwiek istniała i będzie istnieć – kreacji waszych rąk i waszego intelektu. Te fiducjarne 

kolorowe papierki nie mają żadnej wartości, istnieją tylko dlatego że wy ufacie tym, którzy je produ- 

kują i was nimi zniewolili. Te papierki nie mają żadnej realnej wartości i pokrycia w czymkolwiek. 

To tymi papierkami uzurpatorzy przekupują waszych zdradliwych urzędników. Jeśli wy przestaniecie 

oddawać kreacje waszych rąk i intelektu za te kolorowe śmieciowe papierki, to co się wówczas stanie? 

Politycy i tzw. demokracja, to korupcja i nieudolność, zawsze i wszędzie, więc nie liczcie na to i zmień- 

cie to, wracając do korzeni. Trzeba skończyć z lenistwem, do którego mamy wrodzoną skłonność jako 

gatunek ludzki, a oni ją podsycają, proponując te zdradzieckie metody – demokratyczne wybory – rzą- 

dy większości. To najgorszy system, jaki kiedykolwiek istniał, korupcja i rządy miernoty intelektualnej, 

urodzonych niewolników nad suwerenami. Gówno w złotko owinięte - wcisnęli nam to w gardło 

jako cukierek, spluńcie na to i twórzcie Rady Suwerena. Macie sami rządzić, podejmując jednogłośnie 

każdą decyzję w każdej sprawie na każdym poziomie (lokalnym czy centralnym). Nikt lepiej za was 

tego nie zrobi, nie możecie ufać nikomu, żadnej kolejnej partyjce, macie nauczyć się od podstaw sa- 

memu dbać o własne sprawy, a żyć będziecie wszyscy jak królowie, jak bogowie, bo jesteście nimi i tak 

bogate jest wasze królestwo – wasza ziemia bogów. Wiecie i czujecie to sami, to rezonuje z wami, więc 

niech tak się stanie, że ujrzycie na własne oczy i poczujecie moc waszych dumnych i sprawiedliwych 

wielkich przodków. Poznajcie ich z książek Janusza Bieszka – oby żył wiecznie, Pawła Szydłowskiego, 

Czesława Białczyńskiego i wielu innych, dawnych i nam współczesnych. 

Wybrani politycy nie są wybierani i zatrudniani bez względu na to, czy bronią swoich suwerenów czy 

nie. Utrzymywani są za wszelką cenę, nawet gdy krzywdzą suwerena i nie dbają o jego życie, zdrowie, 

majątek. Nie są utrzymywani na synekurach tylko dlatego że oszukany przez nich, zwiedziony Ko- 

walski ponoć tak chciał... Kowalski nie chciał, został oszukany, a umowa jest nieważna, gdy zatajono 

cokolwiek, nie ujawniono całej prawdy. Dlatego mamy obecnie taką sytuację. Zostaliśmy oszukani i 

poddani metodycznemu praniu mózgu, dekady a nawet setki i tysiące lat indoktrynacji pod dyktando 

okupantów, podcięło nam korzenie. Z tego powodu duża część narodu śpi,  jak mówią  przebudze- 

ni. Ten sen to otępienie, to letarg, w który wprowadziły nas przez dekady działalności na naszych 

ziemiach, przez nikogo nie niepokojone, służby obcych mocarstw – złotouści, polskojęzyczni agen- 

ci wpływu, znani redaktorzy, felietoniści, gwiazdy prywatnych telewizji internetowych i kanałów na 

YouTube. Oczywiście wspierani przez naukowców własnego chowu z tytułami prof., dr, etc. Wszyscy 

władający kwiecistą polszczyzną, sowicie opłacani judaszowymi srebrnikami Watykanu i ich krzyżac- 
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kiego ramienia zbrojnego - dzisiejszej kolejnej hybrydy - przepoczwarzonej rzeszy niemieckiej oraz 

innych pomniejszych bandytów będących pod ich kontrolą i działających w interesie obcych mo- 

carstw na naszej ziemi. Poznacie ich po sześcio- i siedmiocyfrowych licznikach oglądalności – popu- 

larności. To swego rodzaju kolejny wskaźnik okupanta, dający mu pewność skutecznie zainwestowa- 

nych judaszowych srebrników, bo z pewnością nie są to pożyteczni idioci, ale dobrze opłacani agenci 

wpływu. Można ich rozpoznać po słowach-kluczach, których zaczynają używać i często powtarzają, 

gdy już osiągną oczekiwaną popularność, a zwiedzenie przekracza krytyczną masę, dającą inwesto- 

rom (okupantom obcych wrogich nam mocarstw) pewność, że Lechici śpią jak zabici, zaginieni na 

morzu, można dalej spokojnie żerować, kraść i rabować, wykorzystywać, gwałcić i mordować ich na 

ich własnej ziemi. 

Całością tej trwającej setki lat regularnej wojny, której jesteśmy ofiarami, zarządza najlepszy wywiad 

wszech czasów na świecie: towarzystwo jezusowe - jezuici. Jego agenci przeniknęli do każdej znanej 

organizacji międzynarodowej, każdej korporacji oficjalnie figurujących jako rządy państw i/lub orga- 

nizacji biznesowych we wszystkich branżach i obszarach o znaczeniu strategicznym dla gospodarki 

światowej i poszczególnych narodów. Wymienianie ich tu nie ma sensu, ponieważ dotyczy to abso- 

lutnie wszystkich organizacji na całym świecie. Wszystkie te organizacje wchodzą w skład piramidy i 

trójkorony władzy publikowanej i omówionej w pierwszej części Prawa Morza – Almanachu Wolnego 

Człowieka. 

Setki lat temu zachowywaliśmy czystość krwi… Skundlenie, do którego doszło przez zmieszanie ras 

poprzez mariaże polityczne, często dla zachowania pokoju lub zaprowadzenia pokoju i zakończenia 

waśni, doprowadziło do naszego upadku. Gdy byliśmy w traumie po staracie dwudziestu wojewodów, 

naszych książąt, kwiatów tej ziemi, otrutych, zamordowanych podstępnie, spalono nasze stare kroniki, 

wymordowano wiedźmy i wiedźminów, wykłuto nam oczy i obcięto języki. Pamiętacie „Krzyżaków”? 

Jurand, komes na Spychowie, wraca odziany w łachmany, z powrozem na szyi, okaleczony. Wykłuto 

mu oczy i obcięto język. Ta ziemia była świadkiem tysięcy takich scen. To trwało siedemset lat - tak nas 

nawracano „ogniem i mieczem” na chrześcijaństwo. I trwa to nadal, zmieniły się tylko atrybuty znie- 

wolenia. Ponieważ powszechna umiejętność czytania i pisania stała się faktem, zadbano o to, abyśmy 

nie czytali i nie uczyli się rzeczy prawdziwych, użytecznych i ważnych - bo to byłoby groźne. Wszak 

łatwiej zdominować i kierować ludem ogłupionym, nie nauczonym myślenia analitycznego, synte- 

tycznego, łączenia kropek. Czy można połączyć fałszywe kropki, które nie odzwierciedlają faktów? 

Odebrano nam tożsamość narodową i zafałszowano naszą historię, paląc nasze stare księgi, a za prze- 

kazywanie wiedzy z ust do ust karano śmiercią całe rodziny, rody i osady. Przez setki lat mordowano 

naszych przodków i nigdy już nie wróciliśmy do dawnej potęgi. Staczaniu się po równi pochyłej nie 

było końca, doszło do całkowitego usunięcia nas z map Europy, odarto nas z tożsamości narodowej, 

zmieniono nawet kilkakrotnie nazwę państwa. Zwycięzcy napisali nam historię i zaimplantowano ją 

nam. W takiej zakłamanej formie naucza się historii po dziś dzień we wszystkich szkołach od dawien 

dawna. Ale wiedza historyczna o naszej prawdziwej tożsamości narodowej przetrwała... Zachowała się 

pamięć o naszych prawdziwych bohaterach i ich sławnych czynach. Czas najwyższy, aby ich imiona 

ponownie ozdabiały cokoły naszych pomników i znalazły się w nazwach ulic w miastach i miastecz- 

kach założonych przez naszych lechickich przodków na terenie całej Europy. 
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Foto183.: Obecny Herb i flaga Frankfrtu nad Menem - czyli założonego przez Lechitów Frankobrodu nad 

Mogenawą. To tylko jeden przykład z kilkudziesięciu, a po więcej szczegółów zainteresowanych odsyłam 

do książek Pana Janusza Bieszka – oby żył wiecznie. 

Dzisiejsi uzurpatorzy twierdzą, że oddaliśmy na nich głos i to my, Naród, daliśmy im mandat spo- 

łecznego zaufania i fotel naszego urzędnika (czyli kogoś, kto ma dla nas pracować, dbając o nasze 

interesy, zapewniając nam poczucie bezpieczeństwa, broniąc naszego życia, zdrowia i majętności). Ale 

zostaliśmy oszukani, a teraz jesteśmy gnębieni, bici i mordowani na ulicach naszych miast. Nie wyra- 

żamy dalszej zgody! Zbiorowo wypowiadamy posłuszeństwo namaszczonym przez nas nieudolnym, 

nielojalnym, urzędnikom. Wasza buta, arogancja i obserwowana pogarda dla człowieka, podnoszenie 

ręki na waszego pracodawcę – suwerena tej ziemi, świadczą o waszych zerowych kwalifikacjach i kom- 

pletnym nieprzygotowaniu do powierzonych wam funkcji takich jak policjant czy urzędnik cywilny, 

za co odpowiedzialność spada na waszych przełożonych i na was osobiście. Łamiecie własne prawo, 

nie znając go, nie rozumiejąc i nie stosując. Delegując na wasze resorty powierzone zadania zaspoka- 

jania potrzeb suwerena, zapewniliśmy środki na ich wykonanie i wdrożenie. Czujemy się oszukani   

i zdradzeni przez was. Nie dotrzymujecie własnej przysięgi złożonej narodowi, nie posiadacie kwa- 

lifikacji i umiejętności na wystarczającym poziomie do dalszego wykonywania powierzonych wam 

zadań. Hańbicie otrzymane mundury i powierzone wam urzędy. Nie wyrażamy zgody i odmawiamy 

dalszego powierzania wam zajmowanych stanowisk, odmawiamy łożenia na wasze utrzymanie (wa- 

sze comiesięczne pobory), nie zgadzamy się i wstrzymujemy/zawieszamy finansowanie urzędów i nie 

oczekujemy dalszego świadczenia nam waszego serwisu – nie zamawiamy na dalszy okres waszych 

usług. 

Nakazujemy przekazanie dotychczas pełnionych przez was funkcji w naszych urzędach, odpowiednio 

do resortów: Radą Suwerena a w tym Radzie Prawa, Radzie Ekonomii i Finansów, Radzie Milicji i Po- 

rządku Publicznego, Radzie ds. Organizacji i Rozliczeń Państwa. Wzywamy was do zgodnego z wolą 

suwerennego narodu do rozliczenia się z powierzonych wam dotychczas funduszów oraz uczestnicze- 

nia w remanencie oraz inwentaryzacji stanu ekonomicznego i finansowego państwa za okres 82 lat od 

1939 roku do września 2021 roku oraz wydania dokumentów na wezwanie Rady. 

183 https://redro.pl/fototapeta-frankfurt-nad-menem-flaga-miasta-na-masztem-kraju-niemcy-na,136544587 
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Wstrzymujemy na dalszy czas utrzymywanie wszelkich urzędów i łożenie na nie, nie zamierzamy 

płacić jakichkolwiek podatków, składek ZUS i opłat w innych formach dotychczas akceptowanych i 

uiszczanych. Żądamy rozliczenia się z wcześniej przekazanych sum i wskazania, komu właściwe płaci- 

my, gdzie wszystkie nasze pieniądze trafiają. Żądamy natychmiastowego remanentu naszego państwa 

za 82 lata i rozliczenia od 1939 roku do 1 września 2021 roku, a w tym czasie, do zakończenia re- 

manentu, zawieszamy dalsze płacenie za cokolwiek. Przestajemy płacić i zaczynamy rozliczać. Każda 

wioska, miasto, gmina, dzielnica, województwo i cały kraj mają powołać Rady Suwerena do spraw 

inwentaryzacji państwa i rozliczeń naszych urzędników, zaczynając od końca, czyli tych obecnych. I 

nie zapomnijcie doliczyć waszych własnych nałożonych na nich kar zgodnie z waszymi cennikami su- 

werena za niegodziwości, jakich doznaliście od nich, a więc za kradzież waszego mienia, defraudacje, 

korupcje, pobicia, morderstwa, zatrzymania, areszty, więzienia i inne. Lista jest długa jak równik. Jeśli 

to zrobicie będziecie uważani przez świat za poważny naród, poważne państwo i zajmiecie należną 

wam historycznie pozycję. Jeśli uważacie się za suwerenów, to pokażcie jaja czy jajniki, albo pełzajcie 

pod batem i butem uzurpatora w maseczkach i zaszczepieni jak zombie - wybierajcie. 

Albo życie - albo śmierć na kolanach. Niewola do końca waszych dni - albo odrodzenie i dobrobyt, 

jakiego nigdy nie zaznaliście w waszym życiu. Jak ptak urodzony w klatce nie znacie, co to wolność, 

ale gdy opuścicie te klatkę, nie przestaniecie szybować i dziwić się temu, że nie poznaliście tego uczucia 

wcześniej. Ale lepiej późno niż nigdy, wiec w górę orły, sokoły, szybujcie nad waszą ziemią i baczcie, 

aby już nikt nigdy was w klatce nie trzymał. To ma być wasza kreacja. I pamiętajcie, że człowiek tylko 

tym zarządza, co sam stworzył, więc twórzcie lokalne trybunały do spraw Zbrodni Kościoła i Pań- 

stwa, sądźcie niegodnych urzędników – waszych pracowników. Lista zarzutów jest długa i pisana na 

bieżąco. Zaczynamy! Nie czekajcie na cud z nieba, na wodza, już takich nie będzie nigdy, lecz przy 

dzisiejszych środkach łączności możecie głosować w każdej najmniejszej sprawy kilka razy dziennie, 

tam gdzie stoicie, tam gdzie jesteście. Telefon ma każdy, a dzisiejsze narzędzia komunikacji pozwalają 

na oddanie milionów głosów kilka razy dziennie – tyle ile trzeba, w każdej sprawie. Nieważne są ty- 

tuły naukowe, ważne, co ci „w duszy gra”, czy znasz się na gotowaniu pomidorowej, czy też nie. Jeśli 

umiesz wbić prosto gwoździe, to nie musisz być inżynierem, możesz się wypowiedzieć i każdy może, 

bo wszyscy mamy ten sam cel i interes w tym, aby pomidorowa smakowała, a gwóźdź wbity był prosto. 

Więc nie pytajcie mnie, jak zakładać lokalne ludowe trybunały do spraw Sądzenia Zbrodni Kościoła 

i Państwa, nie pytajcie jak rozliczać urzędników i jak zrobić remanent początkowy. Ta wiedza jest w 

was, macie ją wrodzoną i zachowujcie się jak właściciel. Bo nim jesteście. Jesteście suwerenem, czyńcie 

te ziemię sobie poddaną. 

Wam Lachom jej suwerenną – królom – bogom. Zachowujcie się jak właściciel tego czy innego urzę- 

du, bo tak właśnie jest. To z kreacji waszych rąk i intelektu powstały te budynki, gdzie znajdują się 

dzisiejsze urzędy, to z waszych składek za wasze pieniądze zbudowano te obiekty i z waszych składek 

otrzymują co miesiąc wynagrodzenie tam zatrudnieni urzędnicy. Zatrudnieni przez was i dla was w 

jednym celu - aby bronić waszego życia, zdrowia i majętności. A skoro tego nie robią, to są zbędni. 

Ich szkodliwa działalność przeciw wam, ich pracodawcy i suwerenom tej ziemi, jest obecnie patolo- 

gią społeczną, zwyrodnieniem, do którego doszło z powodu braku jakiejkolwiek kontroli nad nimi, 

kontroli suwerena. Oko pańskie konia tuczy, a brak nadzoru i kontroli doprowadziło do zwyrodnienia 

tych fikcyjnych organów – urzędów. Nie przygotowano nas, nie nauczono jak kontrolować własnych 

pracowników – urzędników. Nie nauczono nas tego świadomie i z premedytacją właśnie po to, aby 

nas zniewolić, zdominować i zarządzać jak stadem bezwolnych bezmyślnych istot, wykorzystując w 

tym celu szkolnictwo, media mainstreamowe, będące tubą propagandową tych urzędników, którzy 

uwierzyli we własną propagandę (że oni rządzą nami, suwerennym narodem). 
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Nawet konstytucja z czasów Stolzmana (1997r.), mimo iż posiada wadę prawną, przewiduje i dopusz- 

cza sprawowanie rządów bezpośrednio przez naród, więc czas najwyższy skorzystać z tej opcji, zupeł- 

nie legalnie. W obecnym czasie i sytuacji jest to wręcz niezbędne, ponieważ nasi urzędnicy ostentacyj- 

nie odmawiają nam poczucia bezpieczeństwa, nie dbając o nasze życie, zdrowie i majętność. Terrorem 

zmuszają nas i nasze dzieci do popełnienia samobójstwa i/lub wywołania samemu ciężkiej choroby 

niedotlenienia lub przyjęcia szczepionki nieprzebadanej przeciw chorobie bezobjawowej, jak kłamli- 

wie twierdzą pod dyktando uzurpatora będącego płatnikiem tych skorumpowanych nielojalnych nam 

urzędników, będących tak naprawdę naszymi oprawcami i działających dla obcego mocarstwa, co z 

naszej pozycji jest zdradą stanu. Stąd domagamy się i przywracamy karę śmierci za zbrodnie przeciw 

ludzkości i zdradę stanu w tym kraju, naszym suwerennym kraju. 

Nie jesteśmy anarchistami, nie jesteśmy przeciwko jakiejkolwiek władzy, a jedynie przeciwko tej kon- 

kretnej, obecnej, jesteśmy przeciwko urzędnikom nie wywiązującym się w wystarczający, satysfakcjo- 

nujący nas sposób z powierzonych im przez nas i w naszym imieniu obowiązków; niezapewniającym 

suwerenom tej ziemi poczucia bezpieczeństwa życia, zdrowia i majętności; wykonującym rozkazy wy- 

dawane spoza granic kraju przez wrogo nastawione obce mocarstwa co de iure i de facto jest zdradą 

stanu. Za zdradę stanu uważa się działanie na szkodę własnej ojczyzny (ekonomiczną, polityczną, go- 

spodarczą i każdą inną, gdy państwo ponosi uszczerbek w jakimkolwiek obszarze życia), obcokrajow- 

cy odpowiadają za szpiegostwo, obie te zbrodnie jako odrażające i udowodnione imiennie, zasługują 

na najwyższy wymiar kary i nich tak się stanie bez zbędnej zwłoki. 

Prawo morza 

 

12 kluczy Aktywizmu Duchowego – panowanie nad sobą jako 

suweren de iure 
Przyjęcie ścieżki Aktywizmu Duchowego umożliwia jednostkom lub grupom rozwinięcie szlachet- 

nych cech współczucia, mądrości i wdzięczności. Sama w sobie jest ścieżką przemiany – duchowym 

planem życia. Możemy zmienić naszą perspektywę rzeczywistości poprzez poszukiwanie służby poza 

sobą poprzez praktykowanie darów służby. Kluczową dynamiką stojącą za duchowymi kluczami ak- 

tywizmu jest kreatywność, zdolność adaptacji, zrozumienie i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

„Wczoraj minęło. Jutro jeszcze nie nadeszło. Mamy tylko dzisiaj. Zacznijmy. 

~ Matka Teresa 

„Gdziekolwiek jesteś, bądź tam całkowicie”. 

~ Eckhart Tolle 

1. Wszystkie działania MUSZĄ opierać się na współczuciu 

Kiedy walczymy o sprawę, nastawienie musi być altruistyczne, a motywująca emocja musi być 

pozytywna. Aktywizm Duchowy to działanie na rzecz czegoś, a nie przeciwko czemuś. 

2. Współczucie płynie ze zrozumienia związku między wszystkimi żywymi istotami 

Wszyscy jesteśmy połączeni przez nasze wspólne człowieczeństwo. Kiedy nauczysz się widzieć, 

że nasze różnice są powierzchowne, a podobieństwa manifestują się, współczucie (lub, co gorsza, 

litość) ustępuje miejsca współczuciu. Nasze działania zmieniają się z „my im pomagamy” na „dla 

dobra wszystkich”. Stajemy się Jednym. 
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„Cała idea współczucia opiera się na głębokiej świadomości współzależności wszystkich tych ży- 

wych istot, które są częścią siebie nawzajem i wszystkie są ze sobą powiązane”. 

~ Tomasz Merton 

3. Współczucie należy stosować z mądrością 

Istnieje więcej Przyczyn, w które może być zaangażowana jednostka lub grupa. Ważne jest, aby 

starannie wybrać przyczyny. Naucz się działać zamiast reagować. 

„To jest prawdziwa mądrość, wiedzieć, jak zmienić swój umysł, gdy wymaga tego okazja”. 

~ Terence 

4. Zastosuj synergię i pracę zespołową, aby osiągnąć cele 

Synergia to proces, w którym dwa lub więcej działań łączy się, aby wytworzyć efekt większy niż 

suma jego poszczególnych części. Niczym zmarszczki w stawie, działania duchowe łączą się i bu- 

dują na sobie nawzajem, aby zwiększyć efekt wykraczający poza to, co każdy z nas mógłby zrobić 

z osobna. Jeśli to możliwe, łącz siły z innymi, aby uzyskać wieloaspektowe i bardziej holistyczne 

podejście. 

„Całość jest większa niż suma części”. 

~ Nieznany 

5. Aktywizm Duchowy to dążenie do służby dla dobra wszystkich, a nie dla rozwoju lub korzy- 

ści jednostek lub wybranych społeczności 

Sposób myślenia stojący za twoimi działaniami musi być szlachetny, holistyczny, uniwersalny i 

bezstronny. Pamiętaj, że w Duchowym Aktywizmie nie ma miejsca na ego i samoobsługę. 

„Zwykli ludzie, nie mężowie stanu, ani generałowie, ani wielcy mężowie spraw, ale zwykli zwykli 

mężczyźni i kobiety, mogą zrobić coś, aby zbudować lepszy, pokojowy świat. Taka osobista służba 

polega na przyszłej nadziei na pokój”. 

~ Henry Cadbury 

 
„Szacunek dla Życia daje mi moją podstawową zasadę moralności, a mianowicie że dobro polega 

na utrzymaniu, wspomaganiu i wzmacnianiu życia, a niszczenie, krzywdzenie lub utrudnianie 

życia jest złem. Afirmacja świata - to znaczy afirmacja woli życia, która pojawia się wokół mnie 

w zjawiskowych formach - jest dla mnie możliwa tylko przez to, że oddaję się dla innego życia”. 

~ Albert Schweitzer 

6. Dąż do uczciwości, uczciwości i godności w prowadzeniu swoich działań 

Zaakceptuj uważność w stosowaniu swoich działań i bądź świadomy tego, jak twoje działania 

mogą być postrzegane przez innych. Zasada „cel uświęca środek” Machiavellego nie ma miejsca 

w Duchowym Aktywizmie. Jeśli nasze metody nie są szlachetne, nasze wyniki też nie będą. Prak- 

tykuj duchową przejrzystość, pozwalając negatywnym energiom ominąć twój system bez szkody 

dla niego. 
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„Uczciwość to właściwe postępowanie, nawet jeśli nikt nie patrzy”. 

~ Nieznany 

7. Nie zniesławiaj swoich przeciwników ani tych, którzy w ciebie wątpią 

Konfrontacyjne podejście prowadzi do reakcji obronnej. Podchodź do innych z otwartością i 

współczuciem w swoim sercu. Opieraj się na wspólnych cechach, zamiast skupiać się na róż- 

nicach. O ile to możliwe, oderwij się od rezultatów swoich działań. Staraj się zawsze być roz- 

jemcą. 

„Uczciwe różnice są często zdrową oznaką postępu”. 

~ Mahatma Gandhi 

„Oko za oko oślepia cały świat”. 

~ Mahatma Gandhi 

8. Podniesienie kolejnego podnosi również ciebie 

Pomaganie drugiemu staje się formą miłości własnej, a także wyrazem miłości zewnętrznej. Staje 

się to wznoszącym się spiralnym cyklem zwiększania świadomości, połączenia, współczucia, za- 

angażowania, zdolności i powrotu do wzrastającej świadomości. 

„Och, Boski Mistrzu, spraw, 

abym nie szukał pocieszenia, lecz pocieszał; 

Nie szukał zrozumienia, lecz rozumiał; 

Nie szukał miłości, lecz kochał; 

Albowiem w dawaniu otrzymujemy, 

w przebaczaniu otrzymujemy przebaczenie”. 

~ Modlitwa św. Franciszka 

„Działanie oparte na współczuciu obejmuje pracę z samym sobą w takim samym stopniu, jak z 

innymi”. 

~ Pema Chodron 

9. Naucz się słuchać swojego serca, a nie umysłu 

Możesz tylko zobaczyć problem. Twoje serce zawsze będzie czuło rozwiązanie. Naucz się działać z 

wiarą i pielęgnować pełne miłości postrzeganie w obliczu wspólnych problemów. 

„Wiara robi pierwszy krok, nawet jeśli nie widzisz całych schodów”. 

~ Martin Luther King, Jr. 

10. Szukaj opłacalnych i zrównoważonych rozwiązań 

Poszukuj rozwiązań, które podtrzymują lub przywracają godność człowieka i jego społeczności. 
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Celem Aktywizmu Duchowego jest wzbudzenie innych, a nie uzależnienie ich od siebie. 

„Daj człowiekowi rybę, a będzie jadł przez jeden dzień. Naucz człowieka łowić ryby, a będzie jadł 

przez całe życie”. 

~ Jezus 

„Nie odziedziczyliśmy świata po naszych przodkach. Pożyczyliśmy go od naszych dzieci”. 

~ Przysłowie kaszmirskie 

11. Nie oceniaj siebie na podstawie wyników swoich działań 

Utrzymuj poczucie dystansu, jeśli chodzi o ogólne wyniki. Zaakceptuj uważność, gdy celowo 

umniejszasz nastawienie osądzania, jednocześnie utrzymując czujność u bram swojego serca. 

Ostatecznym celem Aktywizmu Duchowego jest bezwarunkowe podniesienie zrozumienia i 

wsparcia ludzkości, bez wyjątków. To osiągnięcie jest większe niż jakakolwiek osoba. O ile po- 

szczególne projekty można zrealizować, to suma jest o wiele większa niż jego części. Naucz się 

widzieć siebie nie tam, dokąd dotarłeś, ale na drodze, którą podróżujesz. Prawdziwe spełnienie 

jest po prostu powołaniem do służenia humanitarnym i duchowym celom. 

„Każdy człowiek przypisuje sobie swoją wartość. Człowiek staje się wielkim lub małym z własnej 

woli”. 

~ JCF von Schiller 

„Najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować innym, jest nasza obecność. Kiedy uważność 

obejmie tych, których kochamy, zakwitną jak kwiaty”. 

~ Thich Nhat Hanh 

12. Niech Metta będzie motywacją do twoich działań 

Jeśli będziesz pielęgnować mettę (praktykę miłującej dobroci) w swoim sercu, odniesiesz sukces. 

Intencja, która jest siłą motywującą twoje działania, jest najważniejsza. Zacznij od pozycji czystej 

i altruistycznej miłości. 

„Pozytywna przyszłość nie może wyłonić się z umysłu gniewu i rozpaczy” 

~ HH, Dalajlama 

„Życzliwość w dawaniu tworzy Miłość”. 

~ Lao Tzu 

 

Prawo Morza w pigułce - zastosowania praktyczne 
Drogi czytelniku pierwszej części Almanachu Wolnego Człowieka. Wielu z was po lekturze pierwszej 

części Almanach Wolnego Człowieka, postulowalo o praktyczny skrypt, skróconą wersję praktycznych 

wskazówek. W tym rozdziale spełniam te postulaty do niezbędnego minimum, moim subiektywneym 

zdaniem. 
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Prywatnie 

Prywatne: Być „prywatnym” to „żyć” w „osobistości” jako mężczyzna lub kobieta, z ciałem i krwią, 

rękami i nogami, świadomym umysłem, duchem i życiem. Wszyscy mężczyźni i kobiety są stworzeni 

jako równi Suwereni, obdarzeni niezbywalnymi prawami i właściwościami, w tym Kredytem odpo- 

wiadającym ich cennej ludzkiej energii. Jako naturalni mężczyźni i kobiety są wierzycielami, ponieważ 

rodzą się naturalnie z wrodzonymi zdolnościami produkcyjnymi. Ich prawo do zawierania umów jest 

nieograniczone i ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność, będąc odpowiedzialnymi osobami do- 

rosłymi. Są poza i ponad państwem. Z łac. privatus „oddzielone, należące do siebie (nie do państwa)”. 

Publiczny: Być „publicznym” jest „działanie” w „występowaniu publicznym” jako „strona akomo- 

dacyjna” w „łączeniu” z „sztuczną osobą” stworzoną i zarządzaną przez państwo. Wszystkim męż- 

czyznom i kobietom, którzy „działają” w fikcyjnych „rolach” prawnych na rzecz państwa, przyznaje 

się nieodwołalne przywileje i świadczenia przewidziane w „ustawach” legislacyjnych. Jako Sztuczne 

Osoby są Dłużnikami, ponieważ są stworzeni legalnie bez wrodzonych zdolności produkcyjnych. Ich 

prawo do zawierania umów jest ograniczone i mają ograniczoną odpowiedzialność, będąc prawnie 

niekompetentnymi „tworami państwa”, jego prawnymi dziećmi. Są wewnątrz i pod państwem.  Z 

łac. publicus „ludu; państwowe; zrobione dla państwa”. 

Maksymy prawa 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. Umowa jest prawem między stronami, które może 

wejść w życie tylko za zgodą. 

Qui tacet permissionire videtur. Strona, która milczy, wydaje się wyrażać zgodę. 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a 

nie na tym, który zaprzecza. 

Incerta pro nullis habentur. Rzeczy niepewne są uważane za nic. 

Falsus in uno, falsus w omnibusie. Fałszywe w jednej rzeczy, fałszywe we wszystkim. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Każda jurysdykcja ma swoje granice. 

Na czym stoisz 

Jednostka [naturalny mężczyzna lub kobieta] może „postawić się” na swoich konstytucyjnych pra- 

wach obywatela. Jest uprawniony do prowadzenia swojej „prywatnej” działalności na swój własny 

sposób. Jego „moc do zawierania umów jest nieograniczona”. Nie jest on zobowiązany wobec państwa 

ani swoich sąsiadów do ujawnienia swojej działalności lub otwarcia drzwi na śledztwo, o ile mogło- 

by to prowadzić do jego kryminalizacji. Nie ma takiego obowiązku wobec państwa, ponieważ nie 

otrzymuje od niego niczego poza ochroną swojego życia i mienia. Jego prawa są takie, jakie istniały 

w „prawie ziemi” od dawna poprzedzającym organizację państwa i mogą być mu odebrane jedynie 

w „odpowiednim procesie prawnym” i zgodnie z Konstytucją. Wśród jego praw jest odmowa samo- 

oskarżenia oraz immunitet jego i jego mienia przed aresztowaniem lub zajęciem, chyba że na podsta- 

wie nakazu prawa. 
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Z drugiej strony korporacja to „twór państwa”. Domniemywa się, że został on włączony do użytku 

publicznego. Otrzymuje pewne specjalne „przywileje” i franszyzy i utrzymuje je zgodnie z prawem 

państwa i ograniczeniami jego statutu. Jego „uprawnienia są ograniczone” prawem. Nie może zawrzeć 

żadnej umowy, która nie zostałaby dopuszczona przez jej statut. Jej prawa do działania jako korpora- 

cja są dla niej zachowane tylko tak długo, jak przestrzega praw jej tworzenia. Ustawodawca zastrzega 

sobie prawo do badania jego umów i stwierdzenia, czy nie przekroczył swoich uprawnień. Dziwną 

anomalią byłoby utrzymywanie, że państwo, po ustanowieniu korporacji, która korzysta z pewnych 

praw, nie może, korzystając ze swojej suwerenności, zbadać, w jaki sposób te prawa zostały wykorzy- 

stane i czy były nadużywane. 

Cytat (podkreślenie dodane), Hale vs. Henkel , 201 US 43 (1906). 

Przekroczyć granicę prawa 

Suwerenny mężczyzna/kobieta żyje w swojej „prywatnej osobowości”, posiadając niezbywalne pra- 

wa i własności. Mogą zgłaszać się na ochotnika do działania „w charakterze publicznym”, przyznając 

im odwoływalne przywileje i korzyści, które są zwykłymi prawami obywatelskimi sztucznej osoby 

prawnej. 

Rządy inkorporują (formują) różnego rodzaju sztuczne osoby prawne poprzez rejestrację, zakładając 

korzyści franszyzy dla społeczeństwa prawnego państwa. Osoby prawne to: obywatel, mieszkaniec, 

mieszkaniec, kierowca, osoba fizyczna, podatnik, pracownik, wyborca, właściciel. Są sługami, media- 

mi przekazującymi, dłużnikami, zmarłymi lub niekompetentnymi podopiecznymi państwa. 

INCORPORATION przenosi WSZYSTKO z suwerennego krajowego „Prawa ziemi” (Common 

Law lub Cywil Law (Prawa Europejskiego)Jurysdiction)) 184 do zagranicznego międzynarodowe- 

go „Prawa morza” (Admiralty Maritime Jurysdykcja). 

Ilekroć ludzie „ działają ” w „występowaniu publicznym” jako „urzędnicy publiczni” , odpowiadają 

184 Ogłaszam więc wszem i wobec, że CIVIL LAW to jak najbardziej poprawne i zdecydowanie najlepsze określenie po angiel- 

sku na system prawa wywodzący się z prawa rzymskiego, który występuje w większości krajów europejskich, w tym w Polsce. 

Natomiast COMMON LAW to system prawa mający inne korzenie i występujący przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Sta- 

nach Zjednoczonych (oprócz stanu Luizjana) i Kanadzie (oprócz prowincji Quebec). 

Równocześnie jak najbardziej możecie używać też określenia CIVIL LAW na gałąź prawa w przeciwieństwie np. do CRIMINAL 

LAW. 
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przed państwem, jeśli nie wykonują swojej roli zgodnie z umową. 

Ilekroć ludzie „ żyją ” w swoim „prywatnym charakterze” jako „prywatni władcy” , odpowiadają na 

mocy prawa zwyczajowego, jeśli wyrządzają krzywdę jakiejkolwiek żyjącej duszy. 

Jeśli „działasz” w „ roli ” „osoby prawnej”, przekraczasz granicę do niższego świata legalnie zmarłych, 

zrzekając się swoich niezbywalnych praw jako żywej duszy. 

Zaufanie publiczne 

Ludzie tworzą rządy, by służyć, a nie rządzić. Konstytucyjny rząd ludowy jest z definicji funduszem 

powierniczym powołanym do służenia prywatnym suwerennym ludziom w jurysdykcji prawa zwy- 

czajowego. 

Trust jest tworzony automatycznie z mocy prawa w przypadku podziału udziałów majątkowych. 

Suwerenni ludzie tworzą Public Trust, ustanawiając rząd konstytucyjny. 

Taki suwerenny rząd jest unincorporated Wspólne Zgromadzenie Law, czy „ciało polityczne”, a  

nie włączone „prawną”. Suwerenni ludzie pokładają zaufanie w umiejętnościach zarządzania swoich 

wybranych przedstawicieli, którzy są wybierani na „urzędy”, a nie na „władzę”. Twój przedstawiciel 

„idzie na twoje miejsce”. Suwerenni są pracodawcami swoich przedstawicieli i wszystkimi pracowni- 

kami rządowymi. Bez wyjątku pracownicy tego Publicznego Zaufania są „urzędnikami publicznymi”, 

pracującymi dla Prywatnego Ludu Suwerennego, którzy są wolnymi mężczyznami i kobietami Naro- 

du. 

Każdy w służbie rządowej, od głowy państwa do najniższego pracownika, czerpie swoje ograniczone 

uprawnienia od Prywatnego Narodu Suwerennego, a każdy taki „urzędnik publiczny” ma obowiązek 

powierniczy pełnienia funkcji powiernika dla Prywatnego Narodu Suwerennego, który jest Benefi- 

cjentem ich zaufania publicznego. 

Suwerenność spoczywa w Narodzie, którego władza jest źródłem Prawa. 

Twój rząd jest „publiczny”, zatrudniając licznych funkcjonariuszy publicznych, z których każdy składa 

przysięgę wierności „zgodnie z prawem”, na przykład zgodnie z nowozelandzką ustawą o przysię- 

gach i deklaracjach z 1957 r. Głowa państwa jest głównym powiernikiem w prawo ziemskie, prawo 

zwyczajowe de jure. W Nowej Zelandii prawo zwyczajowe zostało uznane w ustawie Imperial Laws 

Applications Act 1988: „Po wejściu w życie tej ustawy, prawo zwyczajowe Anglii (w tym zasady i reguły 

słuszności), o ile było częścią prawa Nowa Zelandia bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszego 

Aktu będzie nadal podlegać prawu Nowej Zelandii”. Obowiązkiem wszystkich Urzędników Publicz- 

nych jest przestrzeganie prawa zwyczajowego ucieleśnionego w Prywatnym Suwerennym Narodzie. 

Jeśli suwerenna władza ludu, częściowo delegowana do ich rządu, zostanie zwrócona przeciwko na- 

rodowi suwerennemu, zaufanie publiczne zostaje zdradzone. Niestety, stulecia systemowej korupcji 

monetarnej, prawnej i politycznej głęboko zniszczyły nasz rząd, który został włączony, by służyć sys- 

temowi niewoli i pieniądza dłużnego, wydobywając bogactwo dla światowej elity władzy, która rzą- 

dzi kosztem większości. 

Niemniej jednak fundamentem naszego rządu jest Zaufanie Publiczne, nad którym Lud jest suweren- 

ną władzą Narodu. 

Każda jednostka rządowa, niezarejestrowana lub zarejestrowana, jest podporządkowana władzy każ- 
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dego suwerennego mężczyzny lub kobiety, a także suwerennemu Ludowi każdej społeczności, ponie- 

waż wszystkie rządy, niezależnie od tego, jak zostały utworzone, podlegają swoim twórcom lub po 

prostu woli Narodu, którego zgody, której potrzebują, aby istnieć. 

Początkiem wolności jest uświadomienie sobie, że wasze zaufanie publiczne służy waszemu życiu, a 

nie je odbiera. Moc twojego życia znajduje się w twojej samoświadomości, ponieważ intuicyjnie wie- 

my, że żaden inny mężczyzna ani kobieta nie urodził się jako nasz mistrz. 

Suwerenność jest twoim prawem w prawie naturalnym, ale nie jest dana; jest ona wykonywana i jest 

utrzymywana z uwzględnieniem Twoich niezbywalnych praw . 

Najważniejszą odpowiedzialnością tych Ludzi, którzy czerpią korzyści z ich konstytucyjnego za- 

rządzania, jest jego utrzymanie wszelkimi rozsądnymi środkami, które przestrzegają jego funda- 

mentalnych zasad. 

„Funkcją naszego rządu nie jest uchronienie obywatela przed popadnięciem w błąd, ale funkcją oby- 

watela jest uchronienie rządu przed popadnięciem w błąd”. 

American Communications Association kontra Douds , 339 US 382, 442, (1950). 

Urzędnicy 

Urzędnicy publiczni służą prywatnym suwerenom, którzy po ustanowieniu konstytucyjnego rzą- 

du nie posiadającego osobowości prawnej dla dobra Ludu, rządzą się za ich zgodą. 

Twój rząd jest „instytucją publiczną” z pracownikami „urzędników publicznych”, którzy pełnią „funk- 

cję publiczną”. Natomiast ludzie tworzący rządy to „osoby prywatne” żyjące w „swoim prywatnym 

charakterze”. 

Urzędnicy państwowi służą Narodowi Prywatnemu, który po ustanowieniu wolno wybranego rządu 

przedstawicielskiego dla dobra Narodu, rządzi się za jego zgodą. 

Wszyscy wybierani urzędnicy i/lub pracownicy państwa publicznego są urzędnikami państwowymi, 

w tym funkcjonariuszami ds . pokoju . 

Utworzenie rządu przedstawicielskiego przez naród automatycznie tworzy Trust in Common Law, w 

którym ludzie są beneficjentami, a ich urzędnicy państwowi są powiernikami. Urzędnicy publiczni 

mają obowiązek powierniczy służenia beneficjentom trustu. 

Obowiązkiem osób prywatnych jest nadzorowanie ich zaufania i pracowników służby publicznej dla 

wspólnego dobra ich społeczności i narodu. 

Rząd suwerennego narodu jest pozbawionym osobowości prawnej ciałem politycznym, które dzięki 

delegowanej władzy Ludu może tworzyć podporządkowane prawne fikcyjne korporacje rządowe i 

korporacje pozarządowe w celu handlu. 

Suwerenni żyjący ludzie podlegają jurysdykcji prawa zwyczajowego – krajowego prawa ziemskiego 

(zgodnego z prawem), podczas gdy prawnie utworzone „sztuczne osoby” utworzone przez państwo 

podlegają jurysdykcji admiralicji/morskiej/handlowej – międzynarodowe prawo -the-Sea (prawne). 

„Prawo Powszechne” odzwierciedla „Prawo Naturalne”, ponieważ ochrona życia jest najważniejsza, 

ponieważ życie jest świętym stworzeniem. „Prawo naturalne” to system „prawa lub sprawiedliwości” 
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uważany za wspólny dla wszystkich ludzi i wywodzący się raczej z Natury niż z reguł społeczeństwa. 

Podczas  gdy  legalny  system  handlu  jest  po prostu  wyimaginowaną  konstrukcją, wykorzystującą 

„sztuczne osoby” jako „narzędzia transmisyjne” do wydobywania i wymiany produktywnej energii z 

rzeczywistego świata. Stąd maksyma prawa: Legalność nie jest rzeczywistością . 

Jurysdykcja jest krytyczna, ponieważ kiedy mężczyzna lub kobieta „działa” w „roli” „sztucznej osoby”, 

są oni podporządkowani państwu, które go stworzyło przez „rejestrację”. Państwo nadaje „odwołalne” 

„przywileje” i „korzyści” swoim „osobom”, podczas gdy prywatni mężczyźni i kobiety posiadają „nie- 

zbywalne” „prawa” i „własności”. 

Co więcej, „sztuczne osoby” i wszystkie korporacje są domyślnie tworzone jako dłużnicy, nie mają 

twórczej ludzkiej energii ani wrodzonej zdolności produkcyjnej, a zatem mogą zostać zbankrutowa- 

ne. To dlatego wasz rząd został zarejestrowany i dlatego używacie pieniędzy dłużnych zamiast su- 

werennych pieniędzy emitowanych bez długów przez suwerenny rząd nieposiadający osobowości 

prawnej. 

Kiedy naród lub społeczność rezygnuje ze swojej suwerennej władzy, aby tworzyć pieniądze bez dłu- 

gów i odsetek, śmiertelna gospodarka jest nieunikniona ze względu na kumulujące się toksyczne kon- 

sekwencje oprocentowanego długu. Wreszcie, system ma matematyczną gwarancję upadku, ponieważ 

odsetki, które nie są tworzone, powiększają się wykładniczo, wymagając coraz więcej nowego długu w 

celu obsługi istniejącego długu. 

Nie ma granic dla wzrostu długu, a jednak każdy dług wcześniej czy później jest przyszłym roszcze- 

niem wobec Natury jako ostatecznego ograniczonego źródła wszelkiego bogactwa. Obsługa zadłuże- 

nia wymaga wydobycia produkcji za wszelką cenę przekraczającą granice wzrostu na naszej ograni- 

czonej planecie. „Nakaz wzrostu” służący obsłudze niekończącego się zadłużenia powoduje, ogólnie 

rzecz biorąc, destrukcyjną gospodarkę. 

Biorąc pod uwagę pasożytniczy charakter zadłużenia, powinno być oczywiste, dlaczego ludzie pry- 

watni nie są uczeni podtrzymania swojej żyjącej jurysdykcji prawa zwyczajowego, która uznaje ich 

suwerenne „już istniejące prawa” poprzedzające państwo. 

Suwerenny Naród każdego narodu ma obowiązek nadzorowania swoich rządowych Sług Publicz- 

nych, w przypadku których suwerenny Naród, pomimo wrodzonego autorytetu, wcześniej czy póź- 

niej poniesie konsekwencje swoich zaniedbań, ponieważ historia uczy nas, że władza deprawuje, a 

władza absolutna deprawuje absolutnie. 

Kiedy osoby prywatne chcą sprawować suwerenną władzę nad swoimi służbami publicznymi, niepo- 

siadającymi osobowości prawnej i zarejestrowanych, muszą mieć status prawa zwyczajowego. 

Każdy mężczyzna lub kobieta i każda społeczność Osób Prywatnych może przestrzegać prawa zwy- 

czajowego, odmawiając zgody, jeśli uznają to za konieczne, aby uniknąć krzywdy lub straty jakiej- 

kolwiek żywej duszy lub chronić swoją społeczność lub chronić żywą Ziemię na na którym wszyscy 

ludzie polegają na całe życie. 

Prywatny mężczyzna lub kobieta może odrzucić prezentację od Sługi Publicznego i pociągnąć ich do 

odpowiedzialności za pomocą procesu Akceptacji Warunkowej . 

Lub też społeczność Osób Prywatnych może odrzucić decyzję, plan lub politykę swoich Urzędników 

Publicznych, organizując Zgromadzenie Ludowe w celu skorzystania ze swoich „uprawnień w zakre- 
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sie rządów własnych”. 

Zobacz uprawnienia reguł domowych 

Maksymy prawa 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. Umowa jest prawem między stronami, które może 

wejść w życie tylko za zgodą. 

Qui tacet permissionire videtur. Strona, która milczy, wydaje się wyrażać zgodę. 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a 

nie na tym, który zaprzecza. 

Incerta pro nullis habentur. Rzeczy niepewne są uważane za nic. 

Falsus in uno, falsus w omnibusie. Fałszywe w jednej rzeczy, fałszywe we wszystkim. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Każda jurysdykcja ma swoje granice. 

Policja 

Twoi urzędnicy publiczni obejmuje to wszystkich funkcjonariuszy prawa związanych przysięgą. Więk- 

szość „Policjantów”, jednak powinni wykonywać dwie role: 

Jako oficerowie patrolują naszą przestrzeń i powinni przestrzegać prawa, Wypełniając bezstronne 

obowiązki pod przysięgą „zgodnie z prawem”, którym jest de iure Civil Law - Jurysdykcja, znane rów- 

nież jako Prawo Europejskie lub Prawo Rzymskie. Przysięgają „zachować pokój”, robiąc wszystko, co 

w ich mocy, aby chronić ludzi i ich mienie przed krzywdą. Prawa te są chronione Obligacją Publiczną, 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Mają uprawnienia civil law (konstytucyjne) delegowane przez lud. 

Jak oficerowie polityczni egzekwują statuty, które określają warunki prawne umów pod rygorem 

kar itp., w de facto Jurysdykcji Morskiej Admiralicji, zwanej również „Prawem Morza”. NIE składają 

przysięgi „egzekwowania ustaw” w handlu i NIE są chronieni obligacjami publicznymi, mając nie- 

ograniczoną pełną odpowiedzialność handlową. Posiadają uprawnienia korporacyjne (umowne), 

które podlegają Zgodzie. 

Urzędnik ds. Pokoju = „Uprawnienia Policji” = Urzędnik ds. Polityki Konstytucyjnej 

= „Uprawnienia Korporacyjne” = Umowne 

Gromadzenie dochodów dla POLAND REPUBIC OF (INC.) w jurysdykcji morskiej Admiralicji nie 

jest częścią zaprzysiężonego obowiązku „oficera pokoju/POLICJANTA czy STRAZNIKA MIEJSC- 

KIEGO”. Funkcjonariusza prowadzącego legalny handel na rzecz prywatnego systemu niewolnictwa 

pieniężnego można opisać jako prywatnego najemnika, który zrzeka się swojej przysięgi. 

„Policjanci” egzekwujący ustawy w handlu fikcją prawną NIE mają ŻADNEJ JURYSDYKCJI wobec 

żadnego żyjącego mężczyzny lub kobiety, chyba że ten mężczyzna lub kobieta wyrazi zgodę na tę 

jurysdykcję. 
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Wszelka jurysdykcja prawna nad mężczyzną lub kobietą wymaga ich zgody, a zatem wszelkie prezen- 

tacje „policjanta” są „usługą” oferowaną przez „zgodę”. 

„Ważne jest, abyśmy wiedzieli, co ludzie myślą o naszej służbie – w Nowej Zelandii prowadzimy policję 

za zgodą i nie możemy sobie pozwolić na utratę wsparcia ludzi, którym służymy ”. 

Policja nie może Cię zatrzymać, przesłuchać, zatrzymać, aresztować, przeszukać ani postawić zarzu- 

tów bez Twojej zgody, jeśli nie ma ofiary. Ostatecznie „sądy administracyjne” nie mogą nałożyć na 

Ciebie kary ani więzienia bez Twojej zgody. Ale jeśli w dowolnym momencie „rozumiesz” (podlegasz 

ich władzy), zgadzasz się na cokolwiek lub podajesz im sztuczne NAZWISKO „osoby” prawnej, wy- 

rażasz zgodę. 

Dlatego nadaj sobie godność zamiast używać nie swojej kreacji – nazwiska, jesteś kłamcą gdy je uży- 

wasz bo nie jest twoje, jako kłamca jesteś przestepca i uznaja ciebie za winnego, winny podlega karze. 

Więc gdy podajesz ten plastyk, który zawsze chcą, mówisz: jestem twoim poddanym, wymierz mi 

karę, zgadzam się. Masz odpowiedzieć na każde pytanie: nie rozumiem, nie wyrażam zgody, jestem 

człowiekiem nie mam i nie potrzebuje plastyku, mam żywą godność i nią się przedstawiasz, jeśli ko- 

niecznie chcesz, możesz ją zastrzec jako znak towarowy i za każdorazowe uzycie bez wyrażenia zgody, 

upominać się o należność z twojego cennika usług nie zamawianych. 

DWA PODSTAWOWE RODZAJE SPOTKAŃ: 

1. Konsensualne, w którym w każdej chwili możesz opuścić. 

2. Zatrzymanie/zajęcie/aresztowanie, w którym jesteś przetrzymywany przez urzędnika o „potwier- 

dzonej tożsamości” lub przez przymus fizyczny, wbrew swojej woli – jesteś uprowadzony – po- 

rwany – kidnaping – kryminalny napad. 

3. W każdym zatrzymaniu/zajęciu/aresztowaniu „Pokojowiec/Policjant” MUSI mieć „prawdopo- 

dobną przyczynę” i/lub „uzasadnione podejrzenie”, że popełniasz lub zamierzasz popełnić PRZE- 

STĘPSTWO przeciwko ofierze. Oskarżyciel ponosi ciężar dowodu, aby racjonalnie ustalić Twoje 

PRZESTĘPSTWO. 

W każdym  zatrzymaniu/zajęciu/aresztowaniu  „Policjant”  MUSI  udowodnić,  że „działasz” w 

„łącznie” ze sztuczną „osobą” prawną NAZWISKO stworzoną przez państwo i kontrolowaną 

przez określone ustawy. Oficer ponosi ciężar ustalenia Twojej świadomej i dobrowolnej ZGODY. 

Żaden „Policjant” nie posiada władzy Civil Law (uprawnienia Policji) 

losowego zatrzymania lub aresztowania Cię w celu zadawania pytań. 

„[Funkcjonariusze policji] nie mają żadnych uprawnień do aresztowania lub przetrzymywania oby- 

watela w celu przesłuchania go lub ułatwienia śledztwa. W ogóle nie ma znaczenia, czy przesłuchanie 

lub śledztwo ma na celu umożliwienie im ustalenia, czy jest on osobą winną przestępstwa, o któ- 

rym wiadomo, że zostało popełnione, czy też ma na celu umożliwienie im ustalenia, czy przestępstwo 

zostało lub zostało popełnione. nie zostało popełnione. Jeśli policja tak postępuje w rzekomym wy- 

konywaniu takich uprawnień, jej zachowanie jest nie tylko niszczące wolności obywatelskie, ale jest 

niezgodne z prawem”. 

Regina przeciwko Banner (1970) VR 240, s. 249, pełna ława Sądu Najwyższego. 

„Jest to starożytna zasada Civil Law, że osoba, która nie została aresztowana, nie ma obowiązku zatrzy- 

mywania się na policji ani odpowiadania na pytania. I nie ma statutu, prawa, paragfrafu etc., który to 



489 
 

prawo usuwa. Nadanie takiego uprawnienia funkcjonariuszowi policji byłoby istotnym naruszeniem 

podstawowych wolności, które od wieków gwarantowane są obywatelowi przez Civil Law lub Com- 

mon Law”. Sędzia Stephen Kaye, Sąd Najwyższy w Melbourne, 25 listopada 2011 r. 

„Nie ma prawa zwyczajowego przyznanego policji, które daje jej nieograniczone prawo do zatrzyma- 

nia lub zatrzymania osoby i poszukiwania danych identyfikacyjnych. S.59 Ustawy (Bezpieczeństwa 

Drogowego) również nie jest ustawowym źródłem takiej mocy.” 

Sędzia pokoju Duncan Reynolds, Melbourne, lipiec 2013 r. 

Funkcjonariusz, który zatrzymuje Cię w trakcie Twojej zgodnej z prawem działalności, bez Twojej 

zgody lub „możliwej do omówienia przyczyny”, napada na Ciebie. 

Postępowanie z napastnikami: 

1. Zidentyfikuj napastnika, jego motywy i jurysdykcję. 

2. Wymagaj weryfikacji PRZESTĘPSTWA (brak przestępstwa = brak jurysdykcji). 

3. BĄDŹ GRZEWNY, BĄDŹ W PUNKCIE. 

Masz prawo nie być „arbitralnie” zatrzymanym, zatrzymanym lub aresztowanym [przypadkiem, ka- 

prysem lub impulsem]. Musi istnieć „możliwe do wyartykułowania” i „uzasadnione podejrzenie”, że 

uczestniczysz w PRZESTĘPSTWIE przeciwko OFIERZE oraz ŚWIADEK [może być „Urzędnikiem 

ds. Pokoju”] posiadający wiedzę i dowody z pierwszej ręki, który jest gotów napisać oświadczenie pod 

przysięgą kara krzywoprzysięstwa i pełna odpowiedzialność handlowa, zarzucanie popełnienia prze- 

stępstwa. Masz prawo nie odpowiadać na pytania. Masz prawo nie przedstawiać dowodu tożsamości 

wydanego przez rząd. Masz prawo zadawać pytania. 

Zobacz Obal domniemanie 

Aby kontrolować ludzi, Policja opiera się na: 

„Nieznajomość prawa nie jest wymówką” 

Maksymy prawa 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. Umowa jest prawem między stronami, które może 

wejść w życie tylko za zgodą. 

Qui tacet permissionire videtur. Strona, która milczy, wydaje się wyrażać zgodę. 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a 

nie na tym, który zaprzecza. 

Incerta pro nullis habentur. Rzeczy niepewne są uważane za nic. 

Falsus in uno, falsus w omnibusie. Fałszywe w jednej rzeczy, fałszywe we wszystkim. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Każda jurysdykcja ma swoje granice. 

Twoja Suwerenność 

Wszyscy mężczyźni i kobiety rodzą się równymi suwerenami , obdarzonymi niezbywalnymi pra- 
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wami, obowiązkami i kredytem (energia komercyjna). Dziecko rodzi się jako suwerenny Posiadacz 

we właściwym czasie swojego prywatnego majątku – obejmującego jego prawa, ciało, duszę, wytwory, 

własność rzeczywistą i intelektualną. 

Suwerenni ludzie żyjący na ziemi mogą się gromadzić, aby utworzyć suwerenny rząd „ludu, przez 

lud, dla ludu” w jurysdykcji prawa zwyczajowego – „prawie ziemi” lub Prawa Kontynetalnego Civil 

Law. Kiedy suwerenni ludzie tworzą suwerenny rząd, korzystając ze swoich „już istniejących praw”, 

przekazują część swoich wrodzonych uprawnień swojemu rządowi de iure i jego agencjom, po- 

przez swoich związanych przysięgą Urzędników Publicznych. Taki suwerenny rząd jest ustanowiony 

przez zgodną z prawem konstytucję jako „ciało polityczne”, podczas gdy fikcyjna korporacja zostaje 

ustanowiona przez prawną inkorporację jako „ciało korporacyjne”. Suwerenny rząd ludu nie ma jurys- 

dykcji nad żadnym żyjącym mężczyzną lub kobietą bez ich w pełni świadomej i dobrowolnie wyrażo- 

nej zgody, z zastrzeżeniem „właściwego procesu prawnego”. 

Ale rząd może zarejestrować sztuczne „osoby” prawne, a tym samym kontrolować swoje własne 

„stworzenia państwa” za pomocą ustawowych kontraktów w jurysdykcji morskiej Admiralicji – „Pra- 

wo morza”. Mężczyzna lub kobieta, którzy podpisują umowę z państwem, dobrowolnie lub nieświado- 

mie, wyrażają zgodę na „działanie” jako „osoba publiczna” jako sztuczna „osoba” prawna kontrolowa- 

na przez organ wydający, czyli państwo. Chociaż taki rząd przyznaje przywileje sztucznym „osobom 

prawnym”, nie może przyznać żadnych przywilejów, których żyjący mężczyźni i kobiety niejako nie 

mają już niezbywalnych praw. Twoje niezbywalne prawa są ograniczone jedynie twoją odpowiedzial- 

nością wynikającą z prawa zwyczajowego, aby nie krzywdzić innych żyjących ludzi, oraz twoją odpo- 

wiedzialnością Zdrowego Rozsądu wobec żyjącej Ziemi, której Prawa Naturalne rządzą całym życiem. 

Suwerenność spoczywa w Narodzie, którego Moc jest źródłem Prawa. 

„Sama suwerenność oczywiście nie podlega prawu, ponieważ jest autorem i źródłem prawa; ale w 

naszym systemie, podczas gdy suwerenne uprawnienia są przekazywane agencjom rządowym, sama 

suwerenność pozostaje w rękach ludzi, przez których i dla których wszelki rząd istnieje i działa. A 

prawo jest definicją i ograniczeniem władzy”. Woo Lee kontra Hopkins , 118 US 356 1. 

„Ludzie są najważniejsi, a nie państwo”. Waring kontra burmistrz Savannah , 60 Georgia w wieku 93 lat. 

„Ludzie państwa nie oddają swojej suwerenności agencjom, które im służą. Ludzie, przekazując wła- 

dzę, nie dają swoim urzędnikom prawa decydowania, co jest dobre dla ludzi, a co nie jest dla nich do- 

bre, aby wiedzieć. Ludzie nalegają na informowanie, aby mogli zachować kontrolę nad stworzonymi 

przez siebie instrumentami”. Dodano statystyki. 1953, ok. 1588, s.3270, ust. 1. 

„Lud jest uznanym źródłem wszelkiej władzy, państwowej lub miejskiej, i do tej władzy musi ona w 

końcu dotrzeć, czy to natychmiast, czy drogą okrężną”. Barnes przeciwko Dystryktowi Kolumbii , 91 US 

540, 545 [23: 440, 441]. s. 234. 

„rząd jest tylko agencją państwa” – państwo jest suwerennym narodem”. 

Państwo kontra Chase, 175 Minn, 259, 220 NW 951, 953. 

„Prawa jednostki nie wywodzą się z agencji rządowych, ani miejskich, stanowych, federalnych, ani na- 

wet z Konstytucji. Stwórcy i są jedynie potwierdzone w Konstytucji i ograniczone tylko do tego stop- 

nia, że zostały dobrowolnie oddane przez obywatelstwo agencjom rządowym.Prawa ludu nie wywo- 

dzą się od rządu, ale władza rządu pochodzi od ludu. Konstytucja, ale ponownie stwierdza te prawa, 

które już istnieją , a gdy prawodawcza ingerencja narodu, stanu lub gminy narusza te pierwotne i stałe 



491 
 

prawa, obowiązkiem sądów jest to ogłosić i zapewnić niezbędną ulgę”.Miasto Dallas i in. przeciwko 

Mitchellowi , 245 SW 944, 945-46 (1922). 

„Konstytucja jest desygnowana jako najwyższy akt prawny, podstawowy akt prawny ludu  pań- 

stwa. Konstytucja to prawodawstwo pochodzące bezpośrednio od osób działających w ramach suwe- 

rennej władzy, podczas gdy ustawa to prawodawstwo pochodzące od ich przedstawicieli, z zastrzeże- 

niem ograniczeń nałożonych przez władzę zwierzchnią”. Ellingham przeciwko Dye , 178 Ind. 336; NE 

1; 231 US 250; 58 L. Wyd. 206; 34 S. Ct. 92; Sage kontra Nowy Jork , 154 NY 61; 47 NE 1096. 

„Funkcją naszego Rządu nie jest uchronienie obywatela przed popadnięciem w błąd, ale funkcją oby- 

watela jest uchronienie Rządu przed popadnięciem w błąd”. Amerykańskie Stowarzyszenie Komunika- 

cji kontra Douds339 US 382, 442, (1950). 

Każdy rząd włączony do międzynarodowego „Prawa morza” jest rządem obcym. 

Suwerenny rząd nie może być również korporacją, ponieważ suwerenność jest źródłem prawa, a kor- 

poracja jest tworem prawa. Podczas gdy suwerenni ludzie, jako źródło prawa, mogą tworzyć różne fik- 

cje prawne, w tym sztuczne osoby, korporacje, firmy, trusty, stowarzyszenia, fundacje itd., suwerenny 

rząd i jego suwerenne agencje z definicji nie mają osobowości prawnej. 

Ale wszystkie narody Banku Centralnego są włączone, tak że narody de jure na świecie są w dużej 

mierze niezajęte przez dotrzymujących przysięgi przedstawicieli suwerennego narodu. 

De iure Common Law Jurysdykcja „Prawo ziemi” zostały uzurpowane de facto przez intruzów Ad- 

miralicji Morskiej Jurysdykcji „Prawo Morza”, którzy są zasadniczo prywatnymi najemnikami zarzą- 

dzającymi oszukańczymi bankructwami. Każdy zarejestrowany rząd działający w ramach między- 

narodowego „Prawa Morza” jest obcy „Prawu Ziemi”, a zatem jest rządem obcym. Każdy suwerenny 

mężczyzna i kobieta uciskany przez inkorporowany rząd jest ofiarą zdrady. 

Gdy się rodzisz 

Kiedy się rodzisz (otrzymujesz życie), „Zapis urodzeń na żywo” jest „zapisywany” jako świadec- 

two twojego życia, które jest twoją własnością prywatną. 

Odpowiednikiem w Polsce jest „Świadectwo urodzenia w celu rejestracji” – wydania Aktu Urodze- 

nia. Jest to twoje oświadczenie pod przysięgą życia, ze szczegółami, które identyfikują twoją pozycję 

życiową w posiadaniu prywatnych nieruchomości. Rejestruje Twoje „imię i nazwisko” jako unikalny 

„Tytuł”, tj. Jan, w Twojej posiadłości. Twoja nieruchomość to „ziemia” (nieruchomość) lub własność 

twojego umysłu, ciała i duszy oraz cała fizyczna i intelektualna własność, która pochodzi z twojej ener- 

gii życiowej, w tym twoich wrodzonych niezbywalnych praw. Autograf twojej Matki jest jej świadec- 

twem o twoim majątku (stan majątkowy musi mieć miejsce przed trustem). W prawie zwyczajowym 

(prawie „ziemi”) twoja Matka i państwo są automatycznie Powiernikami w „wyrażonym” Sovereign 

Trust185    z tobą jako Beneficjentem. jesteś posiadaczem „w oczekiwaniu” („posiadacz we właściwym 

czasie”) swojego majątku, 

Wkrótce rodzicom mówi się, że „musisz” być „zarejestrowany” . Nie mają takiego prawnego obo- 

wiązku, ale państwo jest natarczywe z nieujawnionych powodów. Zgodnie z prawem kościelnym, 

majątek może być powierniczy tylko przez człowieka. Ale twoja Matka została poproszona o jej na- 

zwisko panieńskie, stanowiące „Macierzyństwo”. [ MACIERZYŃSTWO. Jest albo zgodny z prawem, 

185 Suwerenny Fundusz Powierniczy 
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albo naturalny. Pierwsza z nich to stan matki, która urodziła małżeńskie dzieci, druga to stan matki, 

która urodziła nieślubne dzieci. Macierzyństwo jest zawsze pewne, podczas gdy ojcostwo jest tylko 

domniemane. - Bouvier’s Law Dictionary, 1856 Ed.] Dlatego wszystkie naturalnie urodzone dzieci 

są nieślubnymi (bękartami) o niepewnym ojcostwie, nie posiadającym ojcowskiego właściciela ich 

majątku. Podczas rejestracji „Informator” (bezwiednie) oskarża Cię o Twoją bezprawność. [ INFOR- 

MATOR . Osoba, która informuje lub preferuje oskarżenie przeciwko innej osobie. - Black’s Law 

Dictionary, 2nd.] Ustawa o statusie dzieci z 1969, 2. mówi: „Dla celów tej ustawy małżeństwo obejmuje 

małżeństwo nieważne”. Więc jesteś prawnie bękartem bez praw.BASTARD . 4. Uważany za nullius 

filius, bękart nie ma w sobie krwi dziedzicznej, a zatem żaden majątek nie może mu zstąpić. - Bo- 

uvier’s Law Dictionary, wyd. 1856] Co więcej, twoje „imię i nazwisko” (tytuł) jest zapisane w kolumnie 

„martwa natura”. [Martwe dziecko jest dzieckiem… niezdolnym do życia… jeśli w rzeczywistości nie 

przeżyje tak długo, aby obalić to domniemanie prawa, nie może dziedziczyć. - Black’s Law Dictionary, 

2. wyd.] Państwo może teraz legalnie żądać twojej posiadłości, czyniąc cię „Opieką stanu” w „posia- 

dłościach na całe życie” Foreign Situs Trust. [ POSIADŁOŚĆ. 9.-2. Majątki dożywotnie tworzone z 

mocy prawa są… 4.. Stawy. … Majątek dożywotni przypomina nieco użytkowanie prawa cywilnego. 

- Bouvier’s Law Dictionary, 1856 Ed.] „Jointure” (jointure) jest podobne do „usufruct” (prawo do czer- 

pania dochodów z cudzej własności). 

Akt Urodzenia Żywego jest używany do wystawienia Wadium na podstawie Aktu Urodzenia, po- 

świadczającego, że nieruchomość „Tytuł” jest zarejestrowana jako Papier Wartościowy. Jest jak pa- 

ragon magazynowy dla dziecka, dostarczonego towaru. [ ODBIÓR Z MAGAZYNU. Zbywalnym 

instrumentem służącym do finansowania zapasów jako zabezpieczenia może być kwit magazynowy, 

który jest uznawany za dokument własności. - Słownik prawa Blacka, wydanie siódme]. Jednocześnie 

Twoje „imię” i nazwisko zostały zarejestrowane jako nazwa handlowa. Tylko korporacje mają „nazwi- 

sko”. Sztuczna „osoba” prawna została wydana przez państwo jako dziecko franczyzowe korporacji 

macierzystej. 

Obligacja zostaje sprzedana Bankowi Światowemu (Bank Rozrachunków Międzynarodowych, utwo- 

rzony w 1931 r. przez Watykan) jako Settlor of the Trust. Twoja wartość dla społeczeństwa jest oblicza- 

na za pomocą tabel aktuarialnych. Twoja obligacja staje się zarejestrowanym papierem wartościowym, 

który Skarb Państwa wykorzystuje jako poręczenie dla skarbowych papierów wartościowych, takich 

jak obligacje skarbowe, obligacje i weksle. 

Więc zostałeś zmonetyzowany. Ludzie naprawdę są „Kredytem Narodu”. Jednak w skorumpowanym 

systemie kredytem ludzi jest w rzeczywistości „kapitał ludzki” lub „inwentarz żywy”. 

Chociaż państwo może pojmać dziecko jako „ochronę państwa”, jeśli „inwestycja” państwa jest za- 

grożona, jego największą wartość uświadamia sobie „dojrzała” pracująca osoba dorosła. Sprawcy tego 

oszustwa wiedzą, że pewnego dnia możesz odkryć prawdę i powołać się na swoje pełnomocnictwo od 

18 roku życia. c) przyjąć powołanie lub działać jako pełnomocnik, 22.(2) […] ma taki sam skutek, jak 

gdyby dana osoba miała 20 lat”. Krótko mówiąc, możesz osiągnąć pełnoletność (20) poprzez zadekla- 

rowanie własnego pełnomocnictwa od 18 roku życia. Ale jeśli w jakiś sposób mogą cię „zabić”, znowu, 

z prawnego punktu widzenia, mogą nadal trzymać twojego „zmarłego”. Majątek” Tytuły: majątek nie- 

ruchomy (grunty), majątek osobisty (życie) i majątek duchowy (dusza). 

Po osiągnięciu pełnego pełnoletności pod jurysdykcją Admiralicji Morskiej, czyli „Prawem morza”, 

stajesz się uprawniony do „zarejestrowania” swojej posiadłości jako „statku” żeglującego po „morze 

handlu” z tobą jako kapitanem ( Pan/Pani/Pani). Twój „statek” będzie miał NAZWISKO „osoby praw- 
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nej”, na przykład PAN JOHN DOE, a jako Kapitan będziesz odpowiedzialnym „właścicielem”, podczas 

gdy Państwo zachowuje „Słuszny tytuł” (Beneficjent) jako Rejestrator. 

Prawdopodobnie „dobrowolnie” utraciszsz swój majątek. Możesz rozpocząć pracę i zarejestrować się 

jako „podatnik” lub możesz zarejestrować się jako „wyborca” w rejestrze do głosowania. Jeśli zdecy- 

dujesz się nie rejestrować, „wyruszyłeś w morze”, a jeśli zaginiesz na siedem lat, zostaniesz uznany 

za zmarłego zgodnie z prawem. Ten sam proces stosuje się do statków i marynarzy zagubionych na 

morzu. Aby uniknąć postępowania sądowego, ustawa Cestui Que Vie z 1666 r. po prostu stwierdzi- 

ła, że wszyscy zmarli po siedmiu latach nieobecności, chyba że wrócą, aby odebrać swój majątek. Po 

siedmiu latach „umarłeś” bez testamentu „bez testamentu”, więc wyznaczono kogoś do zarządzania 

twoją schedą/majątkiem/powiernictwem. Public Trust zwraca się do Sądu Rodzinnego o zarządzanie 

Twoim majątkiem na podstawie „Ustawy o ochronie praw osobistych i praw własności z 1988 r., sekcja 

11. Formularz PPPR 6 Wniosek o nakaz zarządzania majątkiem”. 

W ramach pierwszego Suwerennego Funduszu Powierniczego ustanowionego przez twoją Matkę, 

jesteś „Posiadaczem we właściwym czasie” swojego majątku i przyszłym Wierzycielem. Jako prywat- 

ny mężczyzna/kobieta jesteś Beneficjentem/Wykonawcą(rix) funduszu Common Law Estate Trust, a 

wszyscy urzędnicy związani przysięgą są Twoimi powiernikami publicznymi. Jednak w ramach no- 

wego funduszu Foreign Situs Trust państwo zyskuje „tytuł słuszny” (beneficjent) do twojego majątku, 

podczas gdy „osoba” prawna ma „tytuł prawny” (powiernik). Powiernik ponosi odpowiedzialność, a 

„osobą” prawną jest Dłużnik. Każdy mężczyzna/kobieta, który przez pomyłkę bierze odpowiedzial- 

ność za NAZWISKO „osoby prawnej” i jej długi, staje się odpowiedzialnym Powiernikiem, jako „po- 

ręczyciel” zadłużonego państwa. Państwo obróciło się przeciwko tobie. 

Lud, poprzez rejestrację (legalizację), jest zatrudniany przez państwo jako dłużnik w prywatnym kar- 

telu bankowym, który jest podtrzymywany przez prywatną Gildię Adwokatów (Towarzystwo Praw- 

nicze). Podczas „działania” w prawnej fikcyjnej „roli” twojego korporacyjnego NAZWISKA, będziesz 

otrzymywać niekończące się prezenty (rachunki), które ten pracownik państwa, „osoba” prawna 

(Strawman) jest zobowiązany rozliczyć. 

Ale kradzież twojego majątku opiera się na fałszywych domniemaniach , których nie można udo- 

wodnić w rzeczywistości. Podstawowa wada polega na tym, że aby można było wydać akt urodze- 

nia, mężczyzna lub kobieta muszą najpierw urodzić się na ziemi. Najwyraźniej tak naprawdę nie 

jesteś martwy, więc nadal jesteś żywym „Posiadaczem właściwego kursu”tytułu TWOJEGO mająt- 

ku. Zgodnie z ustawą Cestui Que Vie 1666, IV „Jeżeli rzekomy zmarły człowiek okaże się żywy, to tytuł 

jest odnawiany”. 

Pamiętaj, że tylko Ty masz „urodziny”, w którym urodziłeś się na świat z Twojej Matki. Natomiast 

sztuczna „osoba” prawna ma „datę urodzenia”, w której została zarejestrowana przez Rejestratora. Te 

dwa wydarzenia mają zwykle różne daty! (zobacz wydruk rejestracji). 

Maksyma prawa: Ten, kto nie domaga się swoich praw, nie ma żadnych. 

Maksymy prawa 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. Umowa jest prawem między stronami, które może 

wejść w życie tylko za zgodą. 

Qui tacet permissionire videtur. Strona, która milczy, wydaje się wyrażać zgodę. 
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Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a 

nie na tym, który zaprzecza. 

Incerta pro nullis habentur. Rzeczy niepewne są uważane za nic. 

Falsus in uno, falsus w omnibusie. Fałszywe w jednej rzeczy, fałszywe we wszystkim. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. 

Twoja żywa tożsamość 

Nie jesteś imieniem, ale dostałeś apelację jako Tytuł swojego Życia , aby być wzywanym. 

Twoje nadane imię („Nadane/chrześcijańskie imię”) to Twój unikalny tytuł majątkowy (tj. John/ 

John-Henry). Otrzymujesz ten tytuł za swoje życie , który jest twoją „własnością prywatną”. Twój 

majątek jest „ziemią” lub własnością twojego umysłu, ciała i duszy oraz całą fizyczną i intelektualną 

własnością, która pochodzi z twojej energii życiowej, w tym twoich wrodzonych niezbywalnych 

praw. 

Twoje nazwisko („nazwisko”) NIE jest częścią Twojego unikalnego tytułu spadkowego. Nie jest to 

też jedyna w swoim rodzaju nazwa własna jak twój tytuł posiadłości. Zamiast tego jest to wspólna 

i ogólna nazwa Twojej „rodziny”, „klanu” lub „plemienia”. Jest to gramatycznie inny rzeczownik w 

liczbie mnogiej , a zatem nie powinien być semantycznie „łączony” z unikalnym tytułem państwa/ 

stanu (np. Jan Kowalski). W ten sposób Twoja posiadłość zostaje skorumpowana. 

Starożytni Grecy nosili tylko jedną apelację (np. Arystoteles). Rzymianie dodali opis zawierający rasę, 

region, rodzinę (nazwisko), a nawet gałąź rodziny. Taki był zwyczaj aż do średniowiecza Europy, kiedy 

tytuł i opis pisano we właściwej gramatyce, tj. Jan: z rodziny Kowalski, czy Jan: cieśla z Wrocławia. Ale 

kiedy rządy wprowadziły opodatkowanie, po nazwie (Znany jako) wymagane było nazwisko, tworząc 

w ten sposób zarejestrowaną sztuczną „osobę prawną” podlegającą ustawodawstwu. W Anglii zaczęło 

się to od podatku pogłównego (lub podatku od głowy), który był pobierany nieregularnie od 1275 r., 

zwłaszcza w celu finansowania wojen. Zmuszeni do płacenia podatków, wolni ludzie byli zmuszani 

do zawierania umów z państwem i tym samym „działali” jako podwójne nazwiska „osoby prawne” 

zatrudniane przez państwo, 

Twoje imię i nazwisko dołączyły 

razem jest publicznie zarejestrowaną sztuczną „osobą prawną”. 

Po twoim urodzeniu państwo tworzy sztuczną „osobę prawną” poprzez połączenie twojego przydo- 

mka Dan, np. Józef/Józef-Henryk, zazwyczaj z twoim patriarchalnym nazwiskiem, np. Kowal, reje- 

strując je często w dniu następującym po twoich urodzinach. Styl pisania sztucznej „osoby prawnej” 

NAZWY to zwykle podwójne imię WIELKIMI LITERAMI, tj. JOHN DOE, często poprzedzone fik- 

cyjnym tytułem, takim jak „Pan/Pani/Panna”, np. PAN JAN KOWAL, oznaczający „ Kapitana” statku 

JAN KOWAL w legalnym obrocie działającym w ramach międzynarodowego Admiralicji Morskiej 

„Prawo Morza”. Jednak niezależnie od stylu pisania, każde podwójne imię utworzone przez połączenie 

nazwy Nadanej z Nazwiskiem rodzinnym zawsze tworzy sztuczną prawną „osobę”, np. JAN KOWAL 

i Jan Kowal, oba są sztucznymi prawnymi „osobami”. 
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„Sztuczna osoba” jest ustanawiana przez podwójne NAZWISKO, 

w oparciu o datę i miejsce jej powstania poprzez rejestrację. 

Sztuczna „osoba” prawna (persona = maska) jest „postacią” stworzoną przez państwo w celu „pełnie- 

nia” różnych określonych ustawowych „roli” w „teatrze handlu”. Z prawnego punktu widzenia sztucz- 

ną „osobą” prawną może być także „słomaczek”, który jest nazwą osoby trzeciej jedynie „przykrywką” 

w transakcji, w celu potajemnego przejęcia tytułu własności do nieruchomości. „Strawman” jest two- 

rzony przez rejestrację prawną w akcie urodzenia bez ujawnienia, dołączając nazwę Dana i nazwisko, 

„tworząc” sztuczną „osobę prawną” Estate Trust, aby zapewnić „poręczenie” za dług korporacyjny 

POLSKI i TWOJEGO NARODU (INC .). W konsekwencji ludzie nieświadomie „działają” w „roli” 

sztucznej „osoby” prawnej Powiernika. 

Jest to kradzież tożsamości przez oszustwo semantyczne, a każdy celowo praktykujący to oszustwo 

jest winny „osobowości”, przestępstwa świadomego przedstawiania żywego mężczyzny lub kobiety 

jako fikcji prawnej – formy korporacji, takiej jak prawnie zarejestrowana „sztuczna osoba” , zaufanie, 

użyteczność publiczna, społeczeństwo lub fundacja. Przestępstwo „osobistości” jest rutynowo potę- 

gowane przez „barratrię”, przestępstwo wnoszenia fałszywych roszczeń do sądu. Termin „barratria” 

odpowiednio pochodzi od „Związku Adwokackiego”. 

„Żywy podmiot tożsamości” jest określany przez „Imię i nazwisko” (Tytuł), 

oraz informacje, które są dowodem istnienia życia (np. odcisk kciuka). 

W bardzo niewielu przypadkach państwo musi ustalić twoją tożsamość życiową. Stan robi to, gdy 

urodzi się dziecko, bez ujawnienia, w celu uzyskania tytułu prawnego do majątku dziecka. Dowód 

Żywej Tożsamości dziecka, taki jak odcisk stopy, jest umieszczany w „Zapisie żywych urodzeń” wraz z 

innymi szczegółami potwierdzającymi żywe urodzenie. To dowodzi, że dziecko jest żyjącym posiada- 

czem „w oczekiwanym” (posiadacz w odpowiednim czasie) swojego tytułu spadkowego, który może 

następnie zostać przekazany Koronie poprzez rejestrację funduszu spadkowego (Foreign Situs Trust) 

w dniu narodzin Certyfikat, który jest obligacją zabezpieczającą dla zobowiązań MFW państwa. 

Sztuczna „osoba” prawna reprezentuje Cię w handlu fikcją prawną w celu przeniesienia Twojej zgody 

do jurysdykcji prawnej. Jeśli „działasz” w „roli” sztucznej „osoby” prawnej, stajesz się „stroną zakwa- 

terowania” powołującą się na zgodę „Łącznika”. 

„Działanie” w „roli” fikcyjnej „osoby” prawnej 

zobowiązuje „aktora” do przestrzegania ustawowych „scenariuszy”. 

Autograf 

Tylko Ty możesz zastrzec swoje naturalne prawa. 

Twoja żywa jurysdykcja jest deklarowana w twoich pisemnych i mówionych słowach. Jeśli nie za- 

deklarujesz swojej prywatnej żywej jurysdykcji w prawie zwyczajowym – prawie krajowym kraju 

związkowego, publiczni „osoby prawne” będą niezmiennie wysuwać „domniemanie”, że „działasz” 

jako „strona zajmująca się zakwaterowaniem” w „połączeniu”. ” na martwą sztuczną „osobę” prawną 

NAZWISKO, w jurysdykcji morskiej Admiralicji – Międzynarodowe Prawo Morza. 

Każde zarejestrowane NAZWISKO utworzone przez połączenie podanego apelacji („Nazwisko”) i 

Nazwiska, często poprzedzone fikcyjnym tytułem, takim jak „Pan / Pani / Panna” itp., zawsze tworzy 

sztuczną „osobę prawną”, tj. PAN JAN KKOWAL i Jan Kowal są martwymi sztucznymi „osobami” 
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prawnymi. 

NAZWA może być opisana jako „osoba”, „osoba prawna”, „osoba prawna”, „osoba sztuczna”, „fikcja 

prawna”, „ens legis”, „firma”, „nazwa handlowa”, „statek w handlu”. ”, „użyteczność przekazująca”, „isto- 

ta prawa”, „Ward of the State”, „pracownik państwa”, „urzędnik publiczny”, „Trust Estate”, „Foreign Situs 

Trust”, „Cestui Que Vie Estate Trust ”, „majątek zmarły”, „zmarły”, „korporacja”, „zwłoki”, „franczyza”, 

„upadły”, „poręczyciel”, „akwaterowanie”, „dłużnik” lub „księga dłużna”. Wszystkie legalnie genero- 

wane fikcje są domyślnie dłużnikami, ponieważ są tworzone bez wrodzonej zdolności produk- 

cyjnej. 

W każdym dokumencie, aby uniknąć domniemania „łączenia” z jedną z tych martwych fikcyjnych 

rzeczy, konieczne jest przynajmniej użycie prawidłowej gramatyki i najlepiej zastrzec wszystkie swoje 

prawa. Na przykład: Autor: Jan: z rodziny Arian. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Na papierze handlowym, aby uniknąć domniemania „łączenia” z jedną z tych martwych fikcyjnych 

rzeczy, ponosząc odpowiedzialność, konieczne jest oddzielenie się od fikcyjnego bytu poprzez jed- 

noznaczną deklarację, że żyjesz jako na przykład „uprawniony agent”. Powołuje się to na Common 

Law of Agency, w którym ogólną zasadą jest, że agent nie ponosi odpowiedzialności za fikcyjny pod- 

miot/zleceniodawcę, jeśli jasno określi, że jest agentem. Na przykład: Autor: Jan: z rodziny Doe. Au- 

toryzowany przedstawiciel Pana JOANNA KKOWALSKA. 

Co ważne, o żyjącym mężczyźnie czy kobiecie nie świadczy „podpis”. Sekcja 3-401 jednolitego ko- 

deksu handlowego (UCC) stanowi, że podpis można złożyć (i) ręcznie lub za pomocą urządzenia 

lub maszyny oraz (ii) przy użyciu dowolnej nazwy, w tym nazwy handlowej lub przybranej , lub ja- 

kimkolwiek słowem, znakiem lub symbolem wykonanym lub przyjętym przez „osobę”. Jest to zatem 

dowolna oznaka korporacji. „Podpis” jest „znak”, który jedynie sugeruje istnienie czegoś innego w 

rzeczywistości nie istnieje - nie jest dowodem substancji i zdolności żywego. Ktoś, kto składa „podpis”, 

jest „akcjonariuszem” w „połączeniu” ze sztuczną „osobą” NAZWISKO, ze statusem zmarłego , słu- 

żącym jako poręczenie korporacyjnego długu publicznego pod Admiralicją Morską - Jurysdykcja 

– Międzynarodowe Prawo Morza. 

Podczas gdy „autograf” jest grafiką z twojej żywej ręki jako świadomego mężczyzny lub kobiety z 

krwi i kości – stanowi dowód substancji i zdolności do życia, dlatego odcisk kciuka jest ostatecznym 

„autografem” dla żyjącego mężczyzny lub kobiety. Ktoś, kto robi „autograf ”, oświadcza, że jest suwe- 

rennym mężczyzną lub kobietą, z żyjącą pozycją , w jurysdykcji prawa zwyczajowego – w prawie 

krajowym kraju. 

Ponieważ rodzisz się samodzielnym suwerenem bez mistrza, decydujesz, jak najlepiej zrobić au- 

tograf w danej sytuacji. 
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Opcje stawiania autografu 

Atrament autografu jest czerwony (życie), niebieski (morski) 

lub fioletowy (królewski). Czarny atrament oznacza dług i śmierć. W przypadku autografów pisanych 

ręcznie, deklaracja żywej pozycji jest ważniejsza niż kolor atramentu, jednak autograf z odciskiem 

kciuka jest zawsze napisany czerwonym atramentem, oznaczającym twoją życiową krew. 

Oświadczenie o pozostawaniu pod autografem może być napisane odręcznie, na maszynie do pisania 

lub ostemplowane pieczątką i może odnosić się do Powszechnego Kodeksu Handlowego (UCC). 
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Dołączenie odniesienia do UKC jest ważne, jeśli składasz autografy, które mogą później trafić do sądu 

handlowego, ponieważ powołujesz się do sędziego na odpowiedni środek odwoławczy/regres w ra- 

mach UKC dla mężczyzny lub kobiety w jurysdykcji morskiej Admiralicji – prawo międzynarodowe 

Morza, podczas gdy chcesz zachować swoją pozycję jako żyjącego mężczyzny lub kobiety w jurysdyk- 

cji prawa zwyczajowego – prawa krajowego ziemskiego. (Nie uznają różnicy jurysdykcyjnej między 

sztuczną „osobą prawną” a żyjącym „mężczyzną” lub „kobietą”, ponieważ to ujawniłoby, że zwodniczo 

zarządzają międzynarodowym bankructwem POLAND REPULIC OF (INC.), dla których sztuczna „ 

osoba prawna” jest „poręczycielem”.) 

Napisz/wydrukuj/ stempluj pod swoim autografem: BEZ UPRZEDZENIA zgodnie z UKC 1-308 

Kiedy używasz „Bez uprzedzeń UCC 1-308” w związku ze swoim autografem, mówisz: „Zastrzegam 

sobie prawo do tego, aby nie być zmuszanym do wykonania na podstawie jakiejkolwiek umowy, umowy 

handlowej lub upadłości, do których nie podałam się świadomie, dobrowolnie i celowo. Co więcej, nie 

przyjmę i nie przyjmę odpowiedzialności za przymusowe korzyści z jakiejkolwiek nieujawnionej umowy 

lub umowy handlowej lub upadłości”. 

Powszechny Kodeks Handlowy, art. 1, podrozdział 1-308: 

1-308. Wykonanie lub akceptacja z zastrzeżeniem praw. 

a. Strona, która z wyraźnym zastrzeżeniem praw wykonuje lub obiecuje świadczenie lub wyraża 

zgodę na świadczenie w sposób żądany lub oferowany przez drugą stronę, nie narusza w ten 

sposób praw zastrzeżonych. Wystarczą słowa takie jak „bez uprzedzeń”, „w proteście” lub tym 

podobne. 

b. UKC 1-308 (dawny 1-207) stwierdza również: 

Dokonanie ważnego zastrzeżenia praw zachowuje wszelkie prawa, jakie osoba wówczas posia- 

da, i zapobiega utracie tych praw poprzez zastosowanie koncepcji zrzeczenia się praw lub estop- 

pel. (UCC 1-308 (dawny 1-2007).7) 

W przypadku, gdy chodzi o roszczenie lub roszczenie, które można zrzec się, niezłożenie za- 

strzeżenia powoduje utratę tego prawa i uniemożliwia jego dochodzenie w późniejszym termi- 

nie. (UCC 1-308 (stary 1-207).9) 

Wystarczalność Rezerwacji - Wystarcza jakiekolwiek wyrażenie wskazujące na zamiar zastrzeże- 

nia praw, takie jak „BEZ UPRZEDZENIA”. (UCC 1-308 (stary 1-2007).4) 

Zawsze najlepiej jest zastrzec swoje prawa z wyprzedzeniem. 

„Właściwie lepiej jest użyć pieczątki, bo to świadczy o tym, że wcześniej zastrzegłeś swoje prawa. Już 

sam fakt, że zamówienie i otrzymanie pieczątki zajmuje kilka dni lub tydzień, świadczy o tym, że za- 

strzegłeś swoje prawa przed „podpisaniem” dokumentu”. - Połączenie UCC 

Zobacz jurysdykcja jest kluczem 

NIEZBYWALNE PRAWA 

Niezbywalne prawa są wrodzone . 

W prawie naturalnym zostałeś stworzony jako równy każdemu innemu mężczyźnie lub kobiecie i 

zostałeś obdarzony pewnymi niezbywalnymi prawami, które posiadasz jako swoją prywatną własność 

na całe życie. 
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Twoje niezbywalne prawa nie zostały ci przyznane przez żaden organ stworzony przez człowieka, ani 

nie mogą zostać odebrane przez jakikolwiek organ stworzony przez człowieka. Państwo, jako twór 

Ludu, może jedynie uznawać, podtrzymywać i chronić Twoje niezbywalne prawa. Jednak twój su- 

werenny naród został uzurpowany przez POLSKĘ (INC.), które zbankrutowało i korzysta z systemu 

dłużnego pieniądza. Nieruchomości, bogactwo, aktywa i produktywność Ludu zostały zastawione 

jako poręczenie za korporacyjny dług publiczny. Dokonano tego i jest utrwalane, oferując kontrakty 

prywatnemu, suwerennemu Ludowi. 

Na mocy umowy Twoje prywatne prawa i właściwości mogą zostać wymienione na publiczne przy- 

wileje i korzyści oferowane przez YOURNATION (INC.). Podlegając obcej jurysdykcji (Admiralicja 

Morska, Prawo Morza), suwerenny Naród usuwa się spod ochrony zapewnianej przez ich suwerenny 

naród w ramach jurysdykcji prawa zwyczajowego, prawa ziemi. 

Na przykład w korporacji Stanów Zjednoczonych „ Karta Praw ” i „ Konstytucja Stanów Zjednoczo- 

nych Ameryki ” nie mają zastosowania do „ Obywatela USA ” korporacji. Korporacyjne przejęcie 

twojego suwerennego narodu, a następnie odmowa twoich niezbywalnych praw przez nieujawnienie, 

jest zdradą. 

UPRAWNIENIA SPOŁECZNOŚCI 

Suwerenni ludzie mają oczywiście moc rządzenia swoimi autonomiami, domami, społecznościa- 

mi i narodami. 

Wolno wybrany rząd przedstawicielski nie ma władzy wyższej niż lud, ponieważ suwerenność należy 

do ludu, a nie do przedstawicieli ludu. 

Często mówi się, że urzędnicy są „wybierani do władzy”, podczas gdy w rzeczywistości są „wybierani 

na urząd”. Wybrany urzędnik może mieć tylko delegowane uprawnienia, ponieważ zawsze jest pod- 

porządkowany swoim wyborcom. Urzędnicy publiczni z definicji są podporządkowani prywatnym 

suwerenom. 

Niestety większość ludzi nie korzysta ze swojej suwerenności. 

Suwerenni żyjący ludzie podlegają jurysdykcji prawa zwyczajowego – krajowego prawa ziemskiego 

(zgodnego z prawem), podczas gdy prawnie utworzone „sztuczne osoby” utworzone przez państwo 

podlegają jurysdykcji admiralicji/morskiej/handlowej – międzynarodowe prawo -the-Sea (prawne). 

Pracownicy korporacji nie mogą sprawować władzy nad swoim dyrektorem naczelnym (CEO), ani 

„sztuczne osoby” utworzone przez państwo nie mogą sprawować władzy nad zarejestrowaną agencją 

rządową. Dlatego ludzie, którzy „działają” w „rolach” „sztucznych osób” NIE mają suwerennej władzy. 

Korporacyjne procesy wysłuchania i zadośćuczynienia są podporządkowane, na przykład „wnioski”, 

„odwołania” i „wnioski”. Natomiast procesy rozpatrywania i zadośćuczynienia zgodnie z prawem 

zwyczajowym są suwerenne, na przykład „zawiadomienia”, „nakazy” i „oświadczenia”. 

Rządy wszystkich szczebli, w tym rady miast i miasteczek, zostały prawnie włączone do globalnego 

systemu dłużnego pieniądza i są w dużej mierze uzurpowane przez niezliczone korporacyjne interesy. 

Ale ilekroć zarządzanie w jakiejkolwiek formie staje się szkodliwe dla Ludu, ma on prawo pociągnąć 

taki rząd do odpowiedzialności, domagać się zadośćuczynienia za złe postępowanie lub ostatecznie 

ustanowić nowy rząd, który będzie chronić Lud. 
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Cała władza polityczna jest nieodłączną częścią Ludu, a cała organizacja polityczna zaczyna się w 

domu. Dlatego też polityczne uprawnienia Ludu są najpierw wykonywane przez rząd, kiedy wybierają 

i nadzorują lokalnych Urzędników Publicznych w radzie miasta lub miasta. 

Kiedy społeczność osób prywatnych chce wykonywać swoją suwerenną władzę nad swoimi urzęd- 

nikami publicznymi w ramach prawa zwyczajowego, może opublikować ogłoszenie o zgromadzeniu 

ludowym, podczas którego mogą ratyfikować każdą decyzję większościową społeczności. 

Dzięki temu procesowi, społeczność Osób Prywatnych może wystosować zawiadomienie do swoich 

Urzędników Publicznych lub napisać wspólnotową Kartę Praw itd., jeśli uznają to za konieczne, aby 

chronić swoją wspólnotę życia. 

Dokumenty stworzone przez Zgromadzenie Ludowe muszą być podpisane przez dobrowolnie wybra- 

ny komitet, poświadczone i zatwierdzone do protokołu przez sędziego. 

W krajach objętych prawem zwyczajowym, sędziowie społeczności przysięgli służyć Narodowi Pry- 

watnemu, przestrzegając prawa wspólnotowego, które chroni życie i pokój. 

Sędzia Prawa Powszechnego jest właściwie nazywany „Sprawiedliwością Pokoju”. Ich usługa jest bez- 

płatna i mobilna, aby zapewnić dostępność. Mogą prowadzić „sąd sądowy” z prawa zwyczajowego, 

gdziekolwiek ustawią swoje biurko ze swoją dokumentacją, Biblią, pieczęciami i długopisem. 

Procedury common law są zdroworozsądkowe. Postępowanie musi być uczciwe i przejrzyste, zapew- 

niając pełne ujawnianie wszelkich informacji istotnych dla podejmowania decyzji. 

Zawiadomienia o zgromadzeniach ludowych dla Twojej społeczności oraz zawiadomienia wysyłane 

do Urzędów Publicznych muszą zawierać rozsądne ramy czasowe na odpowiedź, takie jak co najmniej 

siedem (7) dni. Oświadczenia o faktach, zgodnie z wiarą, muszą być poświadczone przez przynaj- 

mniej jednego innego mężczyznę lub kobietę w obecności Sędziego Pokoju lub podobnie zaprzysię- 

żonego mężczyzny lub kobiety. 

Urzędnicy publiczni nie mają żadnej władzy, której nie przyznają im osoby prywatne, a gdy Zgro- 

madzenie Ludowe wypowiada się w sprawie społeczności, nie ma wyższej władzy, która mogłaby ją 

obalić. 

TWOJA ZGODA 

Urodziłeś się równy w stosunku do każdego innego mężczyzny lub kobiety, a zatem, chociaż szanujesz 

równe prawa innych mężczyzn i kobiet, żadna władza nie może być nad tobą bez twojej zgody. Wie- 

rzyć inaczej, to być niewolnikiem. 

Maksyma prawa: 

Quod ad ius naturale attinet, omnes homines aequales sunt. Wszyscy ludzie są równi, jeśli chodzi 

o prawo naturalne. [mężczyźni = mężczyźni/kobiety = ludzie] 

„Każdy człowiek jest niezależny od wszelkich praw, z wyjątkiem tych nakazanych przez naturę. Nie 

jest związany żadnymi instytucjami utworzonymi przez jego bliźnich bez jego zgody”. 

Cruden v. Neale , 2 NC 338 (1796) 2 SE 70. 

Twoja zgoda jest twoją zgodą na coś, co ma się wydarzyć, co wiąże się z twoimi prawami. Zgoda jest 
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dobrowolna lub jest kwestią wolnego wyboru i musi być udzielona „dobrowolnie”. Twoja zgoda jest 

twoją zgodą, pozwoleniem, aprobatą lub przyzwoleniem (w tym cichą przyzwoleniem ). Posiadanie 

„Prawa do wyrażenia zgody” oznacza, że posiadasz „Prawo do zawarcia umowy”. 

Twoje prawo do zawarcia umowy lub jej braku, jest NIENARUSZALNE i NIEOGRANICZONE. 

Suwerenny mężczyzna lub kobieta z definicji na stałe zastrzega swoje prawo do wyrażenia zgody i 

wszystkie swoje niezbywalne prawa przez całe życie. Twoje prawo do wyrażenia zgody jest wrodzone 

(prywatne) i poprzedza utworzenie państwa (publiczne). 

Rządy przedstawicielskie są wybierane i ograniczane przez osoby korzystające z prawa do wyrażenia 

zgody. Twoje prawo do wyrażenia zgody lub odmowy wyrażenia zgody nie ulega zawieszeniu między 

wyborami. 

Rzeczywiście, tylko nie zgadzając się na uciążliwe rządy, można zapobiec pochodzeniu rządów w stan 

wyzysku, ucisku i tyranii. 

Wszystkie rządy, jakkolwiek zorganizowane politycznie, rządzą za zgodą wszystkich, każdego dnia iw 

każdej chwili. 

Ludność narodu jest naturalnie ponad wszelkim rządem, który tworzą, ponieważ to, co zostało stwo- 

rzone, nigdy nie może być ponad swoim stwórcą. Świadoma i dobrowolna zgoda każdego mężczyzny 

i kobiety jest tym, co daje początek i utrzymuje „prawo” narodu, które jest „prawem ziemi”. Jak mówi 

maksyma prawa: zgoda stanowi prawo. 

Zgoda, aby była prawdziwa, musi być w pełni świadoma i chętna, w przeciwnym razie jest fałszywie 

uzyskana i odwołalna. Każdy mężczyzna lub kobieta, którzy wyrazili zgodę pod warunkiem nieujaw- 

niania, podstępu lub przymusu, może wycofać swoją zgodę z mocą wsteczną lub „na razie” nunc pro 

tunc , cofając całą sprawę, poprawiając wszelkie błędy lub pominięcia. 

Maksyma prawa: 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Maksyma prawa: 

Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est; ideo verborum obligatio 

verbis tollitur; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. 

Nic nie jest tak naturalne, jak rozpuszczanie czegokolwiek w sposób, w jaki było to połączo- 

ne; dlatego obowiązek słów jest zdejmowany przez słowa; obowiązek samej zgody zostaje roz- 

wiązany przez zgodę przeciwną. 

De facto inkorporowane rządy również nie mogą mieć jurysdykcji nad żyjącymi ludźmi de 

iure, chyba że za w pełni ujawnioną i umyślną zgodą. Każda ustawa uchwalona przez rządowe ustawo- 

dawstwo wymaga zgody każdego mężczyzny i każdej kobiety, łącznie z tobą! 

Ale zgoda jest udzielana na wiele sposobów, często nieświadomie. Definicja słowa „zgoda” obejmuje 

„poddać się” i „ustąpić”. W chwili, gdy zgadzasz się na wszystko, o co zostaniesz poproszony, wyrażasz 

zgodę. 

Jeśli NAZWA „sztucznej osoby” dostaje mandat za parkowanie w handlu fikcyjnymi, jest to zaprosze- 

nie dla żyjącego mężczyzny/kobiety do „zapłacenia”, a jeśli je „zapłacisz”, wyrażasz zgodę na umowę 
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biletową. 

Nawet policja potrzebuje twojej zgody. Zanim funkcjonariusz będzie mógł Cię aresztować, musi zapo- 

znać się z Twoimi prawami, a następnie zapytać „czy rozumiesz” (podlegać ich władzy), a jeśli powiesz 

„tak” – wyrażasz zgodę. 

Pochodzenie całej PRAWNEJ jurysdykcji nad TOBĄ to TWOJA zgoda. 

Wszystkie statuty, kodeksy, zasady, regulacje i tak zwane „prawa” są umowami handlowymi napisa- 

nymi przez rząd, które wymagają Twojej w pełni świadomej zgody. Każdy dokument stanowy wy- 

magający podpisu jest umową za zgodą . Jeśli nie zgadzasz się na ustawową umowę, nie można jej 

wyegzekwować. 

Każda próba wyrażenia zgody wbrew Twojej woli jest „przymusem”. Jakakolwiek groźba, że zmusisz 

cię do „podpisania” umowy w celu uzyskania swojej własności, jest „przymusem” w celu „wymusze- 

nia”, niezależnie od tego, czy ta własność, taka jak pieniądze, została uzyskana. Każdy „aktor będący 

osobą prawną”, który próbuje zmusić Cię do „połączenia się” z prawną „sztuczną osobą” NAZWA bez 

„pełnego ujawnienia” jakichkolwiek informacji, które mogą wpłynąć na Twoją decyzję o wyrażeniu 

zgody, popełnia przestępstwo „osobistości” („Przestępstwo polegające na oszustwie” zgodnie z sekcją 

240 ustawy o przestępstwach w Nowej Zelandii). 

Kiedy „działasz” w „roli” „sztucznej osoby” zlecasz wykonanie „wystąpienia”. 

„Sztuczna osoba” jest fikcyjnym wytworem Państwa i dlatego jest przez nie kontrolowana. Prawna 

„sztuczna osoba” NAZWA jest własnością rządu, pracownikiem, pracownikiem, franczyzą, dłużni- 

kiem, poręczycielem zobowiązań, zobowiązanym do przestrzegania ustaw rządowych (ustaw, ustaw, 

przepisów i instrumentów prawnych), które stanowią „warunki” tego „statusu”. 

Fikcyjne „stworzenia państwa” mają „status” , podczas gdy żyjący mężczyźni i kobiety z rękami i no- 

gami z krwi i kości mają „stoją”. „Sztuczna osoba” nie ma „stojącej”. Cała koncepcja fikcyjnych bytów 

jest abstrakcją umysłu. To iluzja, która całkowicie zależy od twojej zgody. Fikcje prawne są śmiertelne, 

dlatego nienaturalne jest, aby żyjący mężczyzna lub kobieta „przyłączyli się” do fikcji – jest to śmier- 

telne zepsucie życia. 

Maksyma prawa: 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

„Ponieważ każdy [włączony] rząd jest sztuczną osobą, abstrakcją i tylko tworem umysłu, rząd może 

kontaktować się tylko z innymi sztucznymi osobami. Wyobrażeniowe, nie mające ani aktualności, ani 

substancji, jest wykluczone z tworzenia i osiągania równorzędności z namacalnym. Prawnym prze- 

jawem tego jest to, że żaden rząd, ani żadne prawo, agencja, aspekt, sąd itp. nie mogą zajmować się 

czymkolwiek innym niż korporacyjnymi, sztucznymi osobami i umowami między nimi. Penhallow 

przeciwko administratorom Doane [Notatka. Wszystkie rządy posiadające Bank Centralny w ramach 

Banku Rozrachunków Międzynarodowych zostały „włączone” do systemu pieniądza dłużnego, w ten 

sposób zrzekając się władzy emitowania pieniądza bez długu państwowego. Inkorporowane rządy to 

„sztuczne osoby” działające w międzynarodowym prawie morza, podczas gdy ich pierwotne urzędy z 

mocy prawa w krajowym prawie ziemskim nadal istnieją, ale są w dużej mierze niezajęte.] 

Słowo osoba jest pochodną persona,która jest teatralną „maską” noszoną przez aktorów dramatu 

greckiego. Państwo tworzy „osoby” dla swojego „teatru handlu”, przypisując im statutowe „role”, takie 
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jak „mieszkaniec”, „kierowca” i „obywatel USA”, w które grają „aktorzy”, którzy dają „przedstawie- 

nie”, czasami noszą „kostium” (mundur) podczas odgrywania „języka” (prawnika) w celu wygłaszania 

„prezentacji” (rachunki), a czasami mogą „pojawić się” w teatrze powieści prawniczych (sąd). 

Każdy żyjący mężczyzna lub kobieta, którzy zgadzają się (świadomie lub nieświadomie) „działać” w 

„roli” „sztucznej osoby”, jest „akcją akomodacyjną” w „połączeniu” z „sztuczną osobą”. Ten „joinder” 

tworzy gorszy „duet niepodzielny” (individual), rezygnując z jurysdykcji żywej (de jure legalful) i za- 

stępując ją jurysdykcją ustawową (de facto legal). 

„Łączenie” z „sztuczną osobą” usuwa legalną pozycje Mężczyzny lub Kobiety. 

Łącznik: Kiedy mężczyzna lub kobieta „działa” w „roli” „sztucznej osoby”, są „akceptacją” powołującą 

się na „Łącznik” dla tej „sztucznej osoby”. Oni „działają” w fikcyjnej postaci.Ich jurysdykcja zmie- 

nia się na jurysdykcję „sztucznej osoby” i dlatego są związani statutami, które kontrolują „sztuczne 

osoby”. Kiedy prawnik prosi o Twoje imię i nazwisko, adres i datę urodzenia, ma to na celu ustalenie 

NAZWY i adresu „sztucznej osoby” – „osoby” oraz daty jej utworzenia przez „rejestrację” lub „uro- 

dzenia”. ” (zacumowany) jako „naczynie” w morzu handlu. Mężczyźni i kobiety „rodzą się” i mają 

żywą „urodzoną tożsamość”, która jest bezużyteczna dla prawnika. Po ustanowieniu „joinder” (zgo- 

dy) prawnik ma jurysdykcję i może egzekwować umowy, nakładając kary i grzywny. Adwokat może 

uzyskać jurysdykcję nad tobą, pytając „Czy rozumiesz?” (podlegaj mojej władzy). Zatajenie nazwiska 

ZAWSZE pozwala uniknąć „połączenia” i jest Twoim prawem. 

TWOJA zgoda przez CICHE przyzwolenie zawiera UMOWĘ w prawie handlowym. 

Statuty, które nie są „prawami”, ale instrumentami umownymi określającymi ograniczenia państwo- 

wych fikcyjnych korporacyjnych franczyz, zostały skorumpowane w celu wydobycia „energii komer- 

cyjnej” (kredytu) żywych ludzi za pośrednictwem fikcyjnej osoby prawnej NAMES, w globalnym 

systemie niewoli pieniądza dłużnego. 

Maksyma prawa: 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. 

Umowa jest prawem między stronami, które może wejść w życie tylko za zgodą. 

Umowa jest dobrowolną umową między dwiema lub większą liczbą stron, której celem jest stworze- 

nie prawnego/prawnego zobowiązania. „Umowa ekspresowa” to taka, której warunki są szczegółowo 

określone ustnie lub na piśmie. „Umowa dorozumiana” to taka, której warunki są wywnioskowane, 

w całości lub w części, z zachowania lub okoliczności, a nie ze słów pisemnych lub ustnych . Jedyną 

różnicą między „umową dorozumianą” a „umową ekspresową” jest sposób wzajemnej zgody. Bądź 

bardzo ostrożny, ponieważ Twoją zgodę można uzyskać poprzez Twoje działanie lub zaniechanie , w 

tym milczenie (przyzwolenie). Twoja zgoda może być ZAKŁADANA przez twoje milczenie, chyba że 

powiesz: „Nie zgadzam się”. 

CISZA. stan osoby, która nie mówi, lub osoby, która nie mówi. 

Czyste i proste milczenie nie może być uważane za zgodę na zawarcie umowy, z wyjątkiem przypadków, 

gdy milcząca osoba jest zobowiązana w dobrej wierze do wyjaśnienia, w którym to przypadku milczenie 

jest wyrażeniem zgody. [Bouvier’s Law Dictionary, 1856 Edition] 

Prawo umów opiera się na zasadach Powszechnego Prawa Ludowego, które po prostu zobowiązują 

mężczyzn i kobiety do nie wyrządzania krzywdy lub strat innym mężczyznom lub kobietom lub do 
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oszukiwania innych mężczyzn i kobiet, odmawiając im ich Niezbywalne prawa. Prawo zwyczajowe to 

zdrowy rozsądek. 

Maksymy prawa 

Konsensus facit legem. Zgoda stanowi prawo. Umowa jest prawem między stronami, które może 

wejść w życie tylko za zgodą. 

Qui tacet permissionire videtur. Strona, która milczy, wydaje się wyrażać zgodę. 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a 

nie na tym, który zaprzecza. 

Incerta pro nullis habentur. Rzeczy niepewne są uważane za nic. 

Falsus in uno, falsus w omnibusie. Fałszywe w jednej rzeczy, fałszywe we wszystkim. 

Quaelibet jurisdictio cancellos suos habet. Każda jurysdykcja ma swoje granice. 

„OSOBA” NIE MA CIAŁA 

W wyimaginowanym świecie handlu fikcji prawnej – a każdy handel jest fikcją prawną, „osoba” jest 

zawsze sztuczną „osobą prawną” tego czy innego rodzaju legalnie stworzoną. 

Maksyma prawa: 

Quid fas non veritas est. Legalność nie jest Rzeczywistością. 

„Osoba prawna to każdy przedmiot, któremu prawo przypisuje osobowość prawną lub fikcyjną. Roz- 

szerzenie to… jest jednym z najbardziej godnych uwagi wyczynów wyobraźni prawniczej. Osoby 

prawne, będące arbitralnymi tworami prawa, mogą być tak wielu rodzajów, jak prawo sobie życzy. Jed- 

nak te… uznane przez nasz własny system, należą do jednej klasy, a mianowicie korporacji lub orga- 

nów korporacyjnych”. 

Źródło: Orzecznictwo 7 th Edition, Sweet & Maxwell Ltd (1924), rozdział 113, p.336. 

Legalnie utworzona „sztuczna osoba” nie ma substancji, ciała, mózgu, świadomości, serca, ener- 

gii, ducha ani duszy. To zwykła „osoba” prawna w fikcyjnym „teatrze komercji”, któremu przypi- 

suje się wyimaginowane „role” odgrywane przez „aktorów” dających „przedstawienie”. 

Definicje prawne typów „osoby” nie obejmują pewnych terminów, takich jak „żyjący mężczyzna lub 

kobieta”, a zamiast tego stosują niepewne terminy, takie jak „osoba” (patrz definicja „osoby” poniżej) 

i „istota ludzka urodzona w sposób naturalny”. ” (patrz definicja „istoty ludzkiej” poniżej). Nawet ter- 

min „osoba fizyczna” jest niejednoznaczny, ponieważ rzeczownik może być rzeczywisty lub urojony, a 

ponieważ słowo „osoba” jest rzeczownikiem, „osoba fizyczna” niekoniecznie jest prawdziwa. 

Krytycznie, definicje „osoby” nie obejmują „suwerena”, a zatem żaden typ „osoby” nie może być 

jednym z suwerennych ludzi jakiegokolwiek swobodnie ustanowionego narodu. 

Sztuczna osoba. Istota nieludzka, stworzona przez prawo i prawnie inna, posiadająca własne prawa i 
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obowiązki. 

Prawo słownik Blacka, 2 nd Edition. 

http://thelawdictionary.org/artificial-person/ 

osoba fizyczna. Człowiek, naturalnie rodzi się, w porównaniu z prawnie generowanego osoby praw- 

nej. 

Law Dictionary Blacka, 2 nd Edition. 

http://thelawdictionary.org/natural-person/ 

osoba prawna. Podmiot, jako firma, czyli nie pojedyncza osoba fizyczna , jako istota ludzka, umo- 

cowany ustawowo w obowiązkach i uprawnieniach, uznany za organ prawny posiadający odrębną 

tożsamość, osobowość prawną . Znany również jako sztuczna osoba , podmiot prawny, osoba prawna 

lub osoba prawna. Odnieś się również do osoby korporacyjnej . 

Prawo słownik Blacka, 2 nd Edition. 

http://thelawdictionary.org/juridical-person/ 

osoba fizyczna. Istota ludzka w odróżnieniu od sztucznej osoby stworzonej przez prawo. 

Czarni Law Dictionary, 7 th Edition. 

https://www.youtube.com/watch?v=vD8ISiJfgW4 

„Osoba” oznacza … osobę fizyczną, firmę, spółkę, stowarzyszenie, powiernika, wykonawcę testamen- 

tu lub administratora, podmiot rządowy, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub Korporacja. 

Kodeks stanu Indiana, tytuł 9, Pojazdy silnikowe, art. 13, Postanowienia ogólne i definicje, rozdział 2, 

Definicje IC 9-13-2-124, Osoba, sekcja 124, podsekcja a. 

Osoba, rzeczownik. os. persona łacińska ; mówi się, że składa się z per , przez lub przez, oraz Sonus , 

dźwięk; łacińskie słowo oznaczające przede wszystkim maskę używaną przez aktorów na scenie. 

Webster’s Dictionary, 1828. 

Osoba 1. Człowiek (osoba „fizyczna”). 2. Korporacja (osoba „sztuczna”). Korporacje traktowane są 

jak osoby w wielu sytuacjach prawnych. Ponadto słowo „osoba” obejmuje korporacje w większości 

definicji tego słownika. 3. Każda inna „istota” uprawniona do pozwania jako osoba prawna (rząd, sto- 

warzyszenie, grupa powierników itp.). 4. Liczba mnoga osoby to osoby, a nie ludzie (patrz to słowo). 

Słownik Prawa Orana, wyd. 3, 2000. 

Indywidualnie. Jako rzeczownik termin ten oznacza pojedynczą osobę w odróżnieniu od grupy lub 

klasy, a także, bardzo często, osobę prywatną lub fizyczną w odróżnieniu od spółki osobowej, korpo- 

racji lub stowarzyszenia; ale mówi się, że to ograniczające znaczenie niekoniecznie jest nieodłączne od 

słowa i że może, we właściwych przypadkach, obejmować sztuczne osoby. 

Prawo słownik Blacka, 2 nd Edition. 

https://thelawdictionary.org/individual/ 

Law Dictionary Blacka 773, 6 th Edition. 1990. USA przeciwko Middleton . nr 99-10518, 231 F.3d 

1207 

(9 okr. 2000). 

Istota ludzka. Potwór. Człowiek z urodzenia, ale w pewnym stopniu przypominający niższe zwie- 

rzę. Potwór nie ma dziedzicznej krwi i nie może być dziedzicem żadnej ziemi. 

http://thelawdictionary.org/artificial-person/
http://thelawdictionary.org/natural-person/
http://thelawdictionary.org/juridical-person/
http://www.youtube.com/watch?v=vD8ISiJfgW4
http://www.youtube.com/watch?v=vD8ISiJfgW4
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Ballentine’s Law Dictionary, 1930. 

Termin „osoba” nie obejmuje suwerena. 

Wilson przeciwko Omaha Indian Tribe , 442 US 653 (1979). 

W akcie urodzenia osoba prawna NAZWA to zmarły Estate Trust , dlatego definicja terminu „osoba” 

w Stanach Zjednoczonych.Inc Social Security Act 1935 obejmuje „powiernictwo lub majątek”. Usta- 

wa o zabezpieczeniu społecznym z 1935 r. DEFINICJE SEKCJA 1101. „(a) W przypadku użycia w 

niniejszej ustawie- (3) Termin osoba oznacza osobę fizyczną, fundusz powierniczy lub majątek, spółkę 

osobową lub korporację.” 

https://www.ssa.gov/history/35act.html 

Prawodawstwo rzadko rozróżnia „osobę prawną” i „osobę fizyczną”. Jednak oba terminy są zawarte w 

nowozelandzkiej ustawie o prawach autorskich z 1990 r., sekcja 29, Zastosowanie do osób prawnych. „O 

ile postanowienia niniejszej Karty Praw nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej Karty Praw mają 

zastosowanie, o ile jest to możliwe, na korzyść wszystkich osób prawnych, jak również na korzyść wszyst- 

kich osób fizycznych.” 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html 

Wszystkie legalnie stworzone fikcyjne „osoby” są domyślnie dłużnikami, ponieważ są tworzone 

bez wrodzonej zdolności produkcyjnej. Ich gorszy status jest wskazywany przez użycie stylów pi- 

sanych innych niż właściwa gramatyka angielska i/lub przez „łączenie” „nazwiska/nazwiska/na- 

zwiska” z męską/kobiecą nazwą „Imien name” tytuł majątkowy mieszkaniowy, ponieważ „imię/ 

nazwisko/nazwisko” nie ma samodzielnego życia. 

Blacks Law Dictionary – Revised 4th Edition 1968, zawiera następujące definicje stylów pisanych: 

„ Capitis Diminutio(oznaczające obniżenie statusu poprzez użycie wielkich liter) W prawie rzym- 

skim. Zmniejszenie lub skrócenie osobowości; utratę lub ograniczenie statusu lub zespołu prawnych 

cech i kwalifikacji mężczyzny”. 

„ Capitis diminutio minima”(oznaczające minimalną utratę statusu poprzez użycie wielkich liter, 

np. Jan Kowalski) - Najniższy lub najmniej kompleksowy stopień utraty statusu. Miało to miejsce, 

gdy zmieniły się tylko relacje rodzinne mężczyzny. Stało się to z powodu arogacji [dumy] osoby, która 

była jego własnym panem, (sui juris,) [na własnych prawach, bez jakiejkolwiek niepełnosprawności 

prawnej] lub z emancypacji osoby, która była pod patria potestas. [Władza rodzicielska] Nie zmieniła 

prawa wolności i obywatelstwa. Zobacz Inst. 1, 16, pr.; 1, 2, 3; Kopać. 4, 5, 11; Mackelda. Prawo Rzym- 

skie, 144.’ 

„ Capitis Diminutio Media”(oznaczające średnią utratę statusu poprzez użycie wielkich liter, np. Jan 

KOWAL) - Wydzierżawiający lub średni utrata statusu. Miało to miejsce, gdy mężczyzna traci swoje 

prawa obywatelskie, ale bez utraty wolności. Odebrała też prawa rodzinne”. 

„‚ Capitis Diminutio Maxima” (oznaczająca maksymalną utratę statusu poprzez użycie wielkich liter, 

np. JAN KOWAL WISNIEWSKI lub WIŚNIEWSKI JAN) - Najwyższa lub najbardziej wszechstronna 

utrata statusu. Miało to miejsce, gdy stan człowieka został zmieniony z wolności na stan niewoli, kiedy 

stał się niewolnikiem. Zmiotła z nim wszelkie prawa obywatelskie i wszelkie prawa rodzinne”. 

Wiecej o prawie osobowym Rzymu znajdziesz na dedykowanej witrynie. 

Niewolnik w niewoli, pozbawiony powszechnych praw do życia, ma w praktyce status równoważ- 

ny martwej własności, będąc tylko „rzeczą”. Martwe nazwiska pisane WIELKIMI LITERAMI znaj- 

dują się na nagrobkach cmentarnych, na statkach handlowych, na szyldach firmowych i na dokumen- 

http://www.ssa.gov/history/35act.html
http://www.ssa.gov/history/35act.html
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM224792.html
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tach prawnych, takich jak prawa jazdy i tak dalej. 

Co więcej, użycie WSZYSTKICH WIELKICH LITER nie jest poprawnym angielskim językiem pisa- 

nym i jest również definiowane jako „glosy” w amerykańskim języku migowym. 

The Chicago Manual of Style, 16 th Edition, języki obce, sekcja 11.147: 

Okulniki w języku migowym. [Amerykański język migowy] Transkrypcja znaku w języku pisanym 

nazywana jest glosą. Glosy to słowa z języka mówionego pisane małymi, wielkimi literami: KOBIETA, 

SZKOŁA, KOT. (Alternatywnie można użyć zwykłych wielkich liter.) Kiedy dwa lub więcej słów jest 

użytych do podkreślenia pojedynczego znaku, glosy są oddzielone myślnikami. Tłumaczenie ujęto w 

podwójny cudzysłów. 

Znak „przejechany samochód” jest napisany jako VEHICLE-DRIVE-BY. 

Jednym z oczywistych ograniczeń stosowania glos z języka mówionego/pisemnego do przedstawiania 

znaków jest to, że między słowami lub znakami w dowolnych dwóch językach nie ma relacji jeden do 

jednego”. 

GLOSSA VIPERINA EST QUIE CORRODIT VISCERA TEXTUS. 11 Coca-Cola, 34. Jest to trująca 

glosa, która psuje istotę tekstu. [Coke = Raporty Sir Edwarda Coke. JH Thomas i JF Fraser wyd. 13 

części w 6 tomach. London: Butterworth, 1826.] 

Niezależnie od stylu pisania, połączenie „imię i nazwisko” z „nazwiskiem rodzinnym” zawsze 

tworzy sztuczną „osobę prawną”, np. JAN KOWAL i Jan Kowal, oba są sztucznymi „osobami 

prawnymi”. 

Męska/kobieta nazwa „Imię” to ich tytuł majątkowy, np . Jan . Twój majątek jest „ziemią” lub własno- 

ścią twojego umysłu, ciała i duszy oraz całą fizyczną i intelektualną własnością, która pochodzi z twojej 

energii życiowej, w tym twoich wrodzonych niezbywalnych praw. 

Natomiast wspólne „imię/nazwisko/nazwisko” nie jest autonomiczne – jest to martwy rzeczownik w 

liczbie mnogiej. Dlatego „Nadane imię” musi być gramatycznie oddzielone, aby uniknąć zniekształ- 

cenia semantycznego. Legalizacja łączy żywe „Imię” z martwym rzeczownikiem w liczbie mnogiej , 

tworząc martwą sztuczną „osobę” prawną NAZWA, odbierając mężczyźnie/kobiecie unikalny tytuł 

majątkowy. 

Minimalny odstęp gramatyczny między żywym „imię” a martwą liczbą mnogą „nazwisko/nazwisko/ 

nazwisko” to dwukropek, np. Jan: Łania . Bardziej definitywne jest określenie prawidłowej relacji, 

np. Jan: z rodziny Łania . Jednak dodanie „imię/nazwisko/nazwisko” jest zawsze opcjonalne. Tytuł 

majątku to jedno lub więcej „imion”, np. Jan-Henryk , które wystarcza na każdym dokumencie. 

We właściwej gramatyce żywe „imiona” to:rzeczowniki własne zaczynające się od dużej litery, a jeśli 

dodaje się „Nazwisko rodziny”, oddziela je dwukropek wskazujący fakty i przedstawiający ich zwią- 

zek. Ale fikcyjne „osoby” nie są stylizowane w ten gramatycznie poprawny sposób. 

Zwróć uwagę na typy „osób”, o których świadczą następujące style: 

Jan Kowal = Foreign Situs Trust 

JAN HENRYK KOWAL = Cestui Que Vie ESTATE Trust 

JAN H. KOWAL = Public Transmitting Utility 
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Mężczyzna lub kobieta w „połączeniu” z „osobą” stają się „chodzącymi trupami”, z prawnego punktu 

widzenia. Z definicji są niekompetentni i niezdolni do posiadania życiowych praw i obowiązków. W 

związku z tym ich własność tytułów spadkowych ulega przepadkowi, a im przyznawane są ograni- 

czone i odwołalne korzyści i przywileje. Ich „ignorancja jest zaniedbaniem” i dopóki przebywają w 

podziemiach legalnie zmarłych, podlegają „Wysokim Kapłanom Ba’ala” lub „Diabełowi w Czarnych 

Szatach”, który dokonuje „sądu” na tego, kto oddał swoje życie, a czyniąc to Kapłan rzuca klątwę, w 

dawnych czasach śmierć, w czasach współczesnych dług, a ofiara jest składana w ofierze. 

Każda „osoba” jest domyślnie dłużnikiem, a każdy mężczyzna lub kobieta, którzy cierpią z powodu 

„połączenia” z „osobą”, stają się „poręczycielami” w systemie niewoli dłużnych pieniędzy, poświęcając 

swoją energię życiową poprzez tę fikcyjną „użyteczność transmisji”, karmienie pasożytniczej kabały 

bankowej, która opowiada się za rzymską dewizą: „Kto zostanie zwiedziony, niech zostanie zwiedzio- 

ny”. 

https://youtu.be/2c2byZlTsOA [możliwe polskie napisy 12.01.2022] 

CZĘŚCI UMOWY 

1. Strony właściwe do zawierania umów 

Strony umowy powinny być kompetentne, będące w wieku przyzwolenia, zdrowe, nie mogą-  

ce być wykluczone z zawierania umów przez żadne prawo, któremu podlegają. Wada zdolności 

może wynikać z mniejszości, szaleństwa, idiotyzmu, pijaństwa lub odmienności. Strony powinny 

należeć do tego samego rodzaju, być aktorami fikcyjnymi lub żyjącymi mężczyznami/kobietami , 

dopuszczając więcej niż dwie strony, ale nigdy nie mogą być mieszanką tych rodzajów i ich od- 

powiednich jurysdykcji. 

Dobrowolna i autentyczna zgoda 

Zgoda stron umowy musi być dobrowolna i autentyczna. Zgody stron nie należy uzyskiwać w 

drodze wprowadzenia w błąd, oszustwa, niewłaściwego nacisku, przymusu lub błędu. Jeśli zgoda 

zostanie uzyskana w jakikolwiek z tych sposobów, umowa nie jest ważna ani prawnie/prawnie 

wykonalna. 

2. Pełne ujawnienie 

Podczas negocjowania kontraktu, pełne ujawnienie jest krokiem polegającym na przekazaniu 

wszelkich istotnych informacji lub powiedzeniu „całej prawdy” o każdej sprawie, która może 

mieć wpływ na podjęcie decyzji przez drugą stronę lub strony, zanim zdecydują się zawrzeć kon- 

trakt. Jeżeli którakolwiek ze stron nie dokona pełnego ujawnienia, umowa jest nieważna. 

Cenne wynagrodzenie 

Wynagrodzenie jest czymś wartościowym posiadanym przez strony, które jest wnoszone do ta- 

beli kontraktowej. To coś wartościowego jest targowane i dawane w zamian za obietnicę lub wy- 

konanie. Każda ze stron musi otrzymać korzyść, a każda ponieść szkodę . Aby była wykonalna, 

umowa musi zawierać wartościowe rozważania. Umowa jest niewykonalna, jeśli zawiera niewy- 

starczające lub nierówne wynagrodzenie bez porozumienia. 

Pewność warunków. Warunki umowy muszą być w pełni ujawnione i uzgodnione oraz muszą 

być pewne i niezmienne. Wszelkie późniejsze zmiany warunków muszą zostać uzgodnione. 

Spotkanie umysłów spotkanie umysłów „ad idem konsensus”, występuje między stronami, gdy 
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uznają się nawzajem, rozumieją wzajemne zobowiązania i zgadzają się. Do spotkania umysłów 

dochodzi między żyjącymi mężczyznami/kobietami w sprawach prawnych (jurysdykcja prawa 

zwyczajowego) oraz między aktorami fikcyjnymi w sprawach prawnych (jurysdykcja Admiralty 

Maritime). Umowa musi być zgodna z prawem lub zgodna z prawem. Jeśli jedna strona umowy 

składa „podpis” jako „strona zakwaterowania” osobie fikcji prawnej, podczas gdy druga strona 

składa „autograf ” dla żyjącego mężczyzny/kobiety, strony są nierównego rodzaju, a umowa jest 

nieważny. 

Autografy lub podpisy 

Zgodnie z prawem, pisemne umowy między żyjącymi mężczyznami/kobietami  muszą zawie-  

rać autografy mokrym atramentemstron, obejmująca żywą identyfikację, taką jak odcisk kciuka, 

ale częściej żywe stojące rozpoznaje się po jednoznacznej deklaracji z odręcznym autografem mo- 

krym tuszem , z przedrostkiem „By:” i/lub słowami „All Rights Reserved”, „ Bez uprzedzeń” 

zwykle pisane poniżej. Prawnych pisemnych umów pomiędzy podmiotami fikcji prawnej musi 

nosić wilgotny tusz podpisy stron, każdy w ten sposób staje się stroną zakwaterowania , po odstą- 

pić naturalnych praw żywego człowieka / kobiety, aby uzyskać prawa sztucznych o fiction osoby 

prawnej w tej sprawie z kontrakt. 

Prywatność umowy Umowa istnieje tylko między stronami. Żadna osoba trzecia nie może 

uzyskać praw zawartych w umowie ani kupować ani sprzedawać umowy bez wyraźnej zgody 

pierwotnych stron. W przypadku braku którejkolwiek z powyższych części umowy, umowa jest 

nieważna. 

NIEWAŻNE I UNIEWAŻNIONE KONTRAKTY 

KAŻDY dokument z podpisem/autografem wykonanym mokrym atramentem jest instrumentem 

umowy. 

Jeśli „działasz” w powiązaniu ze zmarłą osobą prawną, jest to „prawna” umowa Admiralty Maritime, 

z „podpisem” sporządzona jako „w charakterze publicznym”. 

Jeśli „robisz” jako żyjący mężczyzna lub kobieta, jest to „zgodna z prawem” umowa Common Law 

lub Civil Law z twoim „autografem” sporządzonym jako „osoba prywatna”. 

Każda umowa podpisana przez jedną ze stron i podpisana przez drugą jest nieważna, ponieważ fikcja 

prawna nie może mieszać się z faktem zgodnym z prawem. Strony umowy muszą być tego samego 

rodzaju. 

Maksyma Prawa: 

Disparata non debent jungi. Rzeczy nierówne nie powinny być łączone. 

ŻADNA pisemna umowa nie jest wykonalna, jeśli została zawarta bez jakiegokolwiek elementu zgod- 

nej z prawem umowy: 

1. Właściwe strony, w wieku przyzwolenia, umowa między podmiotami prawnymi i prawnymi. 

2. Wolna i autentyczna zgoda, nie uzyskana w wyniku oszustwa, podstępu, przymusu lub błędu. 

3. Pełne ujawnienie, z podaniem wszelkich istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na decy- 

zję. 
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4. Wystarczające wynagrodzenie, coś wartościowego wymieniane między stronami. 

Pewność warunków, stała i niemożliwa do zmiany bez porozumienia. 

5. Spotkanie umysłów, gdy strony uznają i zrozumieją swoje zobowiązania. 

6. Podpisy lub autografy mokrym atramentem jako udokumentowany dowód wzajemnej zgody. 

Maksyma prawa: 

Non videntur qui errant permissionire. Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę. 

Orzecznictwo dotyczące umów: „Nieujawnienie istotnych faktów związanych z licencją lub jakąkol- 

wiek umową jest bezpośrednią podstawą do estoppel”. Lo Bue przeciwko Porazzo , 48 Cal.App.2d 82, 

119, p.2d 346, 348. 

„Zrzeczenia się praw podstawowych muszą być świadome, zamierzone i dobrowolne, dokonywane  

z wystarczającą świadomością odpowiednich okoliczności i prawdopodobnych konsekwencji. ” US 

przeciwko Brady , 397 US 742, 748 (1970); USv O’Dell, 160 F.2d 304 (6. okr. 1947)”. 

Nieuzasadniony „kontrakt” - „Taki, którego nie zawarłby żaden rozsądny człowiek, który nie byłby 

pod wpływem złudzeń, przymusu lub w niebezpieczeństwie, i jakiego nie zaakceptowałby żaden 

uczciwy i uczciwy człowiek”. Franklin Fire Ins. Co. v. Noll , 115 Zał. 289, 58 NE2d 947, 949, 950. 

„Strona nie może być związana umową, której nie zawarła ani nie upoważniła”. Alexander przeciwko 

Bosworth (1915), 26 CA 589, 599, 147 P.607. 

Oszukańcza „domniemana” quasi-umowa, która wiąże Zgłaszającego z agencją MIASTA/PAŃSTWA, 

jest nieważna z powodu oszustwa ab initio, ponieważ de facto MIASTO/PAŃSTWO nie może przed- 

stawić istotnego faktu (wniosku o uznanie) ani klauzuli jurysdykcyjnej (której podlega do wspomnia- 

nego statutu). (ZOBACZ: związek mistrz/sługa [pracownik] — CJS) — „Osobiste, prywatne, wolność” 

— Ponieważ „rozważanie” jest „żywotnią krwią” jakiejkolwiek umowy lub quasi-umowy, (contractus) 

„...brak takich w zapisach jest głównym przejawem braku jurysdykcji, ponieważ bez dowodu rozpa- 

trzenia można brak domniemania nawet quasi-kontraktu. Takie jest znaczenie „rozważania”. Czytanie 

RR Co. v. Johnson , 7 W & S (Pa.) 317 

fragmenty orzecznictwa z: „Żadne prawo nie wymaga rejestrowania/zastawiania swojego prywatnego 

samochodu” 

Maksyma prawa: 

Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est; ideo verborum obligatio 

verbis tollitur; nudi consensus obligatio contrario consensu dissolvitur. 

Nic nie jest tak naturalne, jak rozwiązywanie czegokolwiek w sposób, w jaki było to połączo- 

ne; dlatego obowiązek słów jest zdejmowany przez słowa; 

obowiązek samej zgody zostaje rozwiązany przez zgodę przeciwną. 

OBALIĆ DOMNIEMANIE 

Domniemanie „łączenia” z Imieniem „sztucznej osoby” powoduje, że żyjący 

mężczyźni i kobiety nieświadomie stają się „poręczycielami” korporacyjnego 


