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Common Law versus Statute Law
Nedostupná práva Novozélanďanů jako přirozených lidí na rozdíl od umělých
Osoby vytvořené naší vládou
Většina lidí si neuvědomuje, že novozélandské zákony a statuty (které většina chápe jako
zákon) se vztahují pouze na jednotlivce, kteří souhlasí s tím, aby se jimi řídili.
Vládní moc vládnout pochází ze souhlasu ovládaných. Nejste povinni souhlasit nebo souhlasit.

Narodili jste se jako živá duše z masa a kostí, se zodpovědností respektovat druhý život a zacházet se
svými bližními s láskou a laskavostí a s životním duchem, kterého nám poskytl náš Stvořitel. Vaše
nezcizitelná práva, známá jako práva Common Law, jsou pro život, svobodu a majetek – a respektovat
tato práva ostatních lidských bytostí na naší planetě.

Vynikající vysvětlení podrobností této situace najdete na FreeManNZ.net
Můžete se také podívat na Novozélandský nárok na právo.
Navíc GetOutOfDebtFree.org

Strawman - Povaha klece

24. srpna 2015 | Od: Youtube

Strawman – The Nature of the Cage je špičkový dokument jako žádný jiný. Zdůrazňuje pravdu o dluhu, právní fikci, zákonné a
legální, vymahače dluhů, soudní vykonavatele a moderní policii.

Film poskytuje podrobný přehled o tom, jak můžete tyto problémy řešit ve svém osobním životě, a nabízí znalosti o tom, jak zákonně
jednat s jakoukoli autoritou, pokud jste neporušili žádné zákony.
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Na základě odborných znalostí průkopníků, kteří riskovali vše, aby poskytli tyto obvykle nedostupné informace, vám Strawman nastíní
informace, o kterých byste jinak vůbec nevěděli.
John K Webster, který strávil 18 měsíců výzkumem a natáčením tohoto filmu, má jeden cíl... když si všiml nárůstu sebevražd ve Spojeném království,
které přímo souvisí s finančními starostmi, říká:

"Pokud tento film zachrání jeden život, moje práce je hotová."

Tento film platí pro každého, bez ohledu na vaši osobní situaci. Je důležité vědět, jak systém funguje a co je důležitější, jak to funguje vám.

Říká se, že nejprve musíte vědět, že jste v kleci, než z ní můžete uniknout.

Seznamte se se svým Strawmanem:

Příběh o tom, jak si každý nechal při narození vytvořit slamák a jak se používá k vybírání příjmů pro vaši vládu. Zábavná a poučná animace
vytvořená v duchu svobody. Prosím, šiřte a nahrajte s nedotčenými kredity, pokud tak učiníte, také odkaz zpět na náš kanál. Hi-res a mobilní verze
jsou k dispozici ke stažení z našich webových stránek.
www.infomaticfilms.com
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Co je rodný list?
Vaše porodní dokumentace by měla být přímočará a transparentní, ale brzy se stane tou nejsložitější a nejtajnější papírovou stopou, jakou
si lze představit. To samo o sobě naznačuje dlouhou historii korupce. Tento proces zahrnuje bludiště tajných trustů a různých částí legislativy
zaměřené na nárokování vašeho majetku.
Novodobý „rodný list“ začal jako „osídlovací list“ vydaný v Anglii v roce 1837 k oficiálnímu zaznamenávání chudých (paupers), udělující základní
práva na dávky výměnou za uznání jejich postavení jako vlastněného „majetek“, zákonných otroků, také známých jako zavázaní sluhové a nevolníci.
Rodiště dítěte bylo místem jeho „usazení“, kde začalo jeho pouto.
„Osada“ je tedy ekvivalentem plantáže dobrovolných otroků. Od roku 1933 musí všichni Novozélanďané podle zákona mít rodný list a daňové
identifikační číslo. Od roku 1990 se v rámci Organizace spojených národů a Světové zdravotnické organizace (WHO) na základě Úmluvy o právech
dítěte proces rodného listu stal mezinárodním systémem „urovnání“.

Když se narodíte, vytvoří se „Záznam živého narození“ jako prima facie důkaz vašeho života. Novozélandským ekvivalentem je „Oznámení o narození
pro registraci“. Je to vaše čestné prohlášení o životě s detaily, které vás naprosto identifikují. Zobrazuje vaše křestní jméno jako jedinečný „titul“, tj.
John.
Autogram vaší matky zakládá váš majetek (statek musí předcházet trustu). Vaše matka a stát jsou nyní správci „vyjádřené“ veřejné důvěry, jejímž
jste příjemcem. Jste držitelem „očekávání“ svého majetku, který vám právoplatně připadne, až dosáhnete „zletilosti“ (20). Tento originální Trust by
vám měl dobře sloužit, ale…

Continue Reating at: FreedomRiver
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Strawman is the Ego: Parazitová očista začíná doma

28. ledna 2016 | Od: KitWalker

Lidstvo potřebuje očistu od parazitů, myslím, že to v tuto chvíli není těžké vidět. Je stále více zřejmé, že ne, NENÍ „lidskou
přirozeností“ zabíjet, krást, znásilňovat, ničit.
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Každý, kdo má oči a srdce otevřené, vidí, že někteří z nás se ve skutečnosti nakazili jakýmsi virem, parazitickou rakovinou duše, která je navíc
nakažlivá a rychle se šíří.
A ti z nás, kteří onemocněli touto nemocí, můžeme poznat podle chladnokrevného nedostatku soucitu a základní lidskosti, nedostatku
skutečného smyslu pro humor nebo pokoru a sklonu dávat sebe a svou chamtivost na první místo, bez ohledu na následky. našich činů vůči
druhým nebo na planetě. Zní to „firemně“, že? Pravděpodobně bychom se měli ptát sami sebe: Stávám se takovým?

V případě, že jste tento termín nikdy neslyšeli, v indiánských tradicích mají pro tento zhoubný virus psychiky a duše slovo. Říká se tomu „Wetiko“. Více
o tom zde.
V této eseji se pokusím objasnit, jak se můžeme začít vypořádat s tímto zhoubným onemocněním, než nás zcela přepadne. Abychom to
mohli udělat, budeme muset vidět, jak nás to nakazilo a jak využívá naši energii.
I když to není příjemné téma, mějte odvahu. Musí se to udělat a mám pocit, že vidět to jasně znamená většinu bitvy.
Můžeme vidět „matice a šrouby“ toho, jak to funguje v systému podnikového obchodu.

Strawman a Ego jsou dvě strany téže mince
Co je to Strawman? Možná jste tento termín slyšeli a možná jste dokonce obeznámeni s tím, co to je, ale možná si opravdu neuvědomujete, jak to ve
vašem životě funguje, nebo proč je to něco, čeho si musíte být vědomi.
Ale pokud vás znepokojuje zasahující korporativismus, který zotročuje lidstvo a ničí planetu, a chcete být schopni účinně pomoci tomu zabránit,
pak je váš Strawman tím místem, kde začít, protože právě vy jste korporace. měl si myslet, že jsi ty. Ano, je to tak, „vy“ jste korporace. Očista od
parazitů začíná doma převzetím odpovědnosti za své „firemní já“.
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Ale když říkám „vy“, myslím tím vaše ego, ne nekonečnou bytost, kterou skutečně jste.

Zde je skvělý úvod, velmi krátké video s názvem „Meet Your Strawman“
Způsob , jak identifikovat svého Strawmana, je, že je to jednoduše vaše jméno napsané velkými písmeny. Je to jméno, které se používá
ve všech obchodech, ve vašem pasu, řidičském průkazu, účtech, informacích o bankovním účtu a tak dále.
Stejně jako vaše ego, váš Strawman je umělá osoba. Ale trik, ten podvod je v tom, že vám nikdy neřeknou, že vaše jméno napsané velkými
písmeny nejste ve skutečnosti vy, ale fiktivní právnická osoba. A jste znovu a znovu podvedeni, abyste podepsali tuto entitu, a přitom si mysleli,
že jste to vy.
Stejně tak většina lidí chodí a myslí si, že jsou konstruktem mentální duality v jejich hlavách, který je udržován na místě nevědomou reaktivitou
a je postaven na nezkontrolovaných předpokladech o „realitě“, zděděných od rodičů, škol, náboženství atd. dále. Tato psycho-somatická infekce
nevědomé společnosti, která prochází pohyby jako stroj, se nazývá ego.

Pracují spolu
Všimněme si korelací mezi strawmanem a egem. Vzájemně se posilují.
Ego je falešná persona, tj. maska, fiktivní entita, které nám bylo od narození vštěpováno, abychom věřili, že jsme my. Je to jen nápad, „myslel
jsem“.

„To, co v těle stoupá jako ‚já‘, je mysl. Pokud se někdo zeptá, kde v těle vyvstává myšlenka „já“ jako první, zjistíme, že stoupá v srdci.

To je místo původu mysli. I když člověk neustále myslí na „já“, „já“, bude na to místo přiveden. Ze všech myšlenek, které vyvstávají
v mysli, je myšlenka „já“ první. Teprve po vzestupu „já-myšlenky“ se objevují další myšlenky.

- Sri Ramana Maharshi
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Tato osobnost ega má jméno, národnost a později náboženské přesvědčení, zaměstnání a tak dále. Identifikuje se podle toho, co dělá, kolik peněz
má v bance, zda je to otec, matka, sestra, bratr, manžel, manželka atd. Existuje jako součást času, protože pro něj není místo. v bezčasí. Tak jsme
vázáni časem.
Času v astrologii vládne Saturn, který je také vládnoucí planetou ega. Je to Satan a pocit odděleného já. Je to planeta Kozoroha, která má co do činění
s byznysem, korporátním světem a strukturami společnosti. Není divu, že tolik satanských aktivit existuje ve vyšších vrstvách vlády, náboženství a
zábavního (iluzního) byznysu! Saturn
je „neprojít“, hradby společnosti, mimo které procházíte na vlastní nebezpečí. Jsou to pravidla, psaná i nepsaná, která jsou vynucována navenek
„právním“ systémem a uvnitř skupinovým myšlením.

Vyděšený, nebo posvátný
To je to, čeho si všímám, a nevidím nikoho, kdo by to zmiňoval: Strawman je reprezentace ega „reálného světa“. Je to fiktivní entita, která vám byla
připsána při narození, bez vašeho vědomí. Když ti rodiče podepsali rodný list a zaregistrovali tě u státu, vznikl tvůj Strawman. Je to vaše firemní
verze. To je to, co vás váže do systému obchodu.

Když opravdu začnete uvažovat a chápat souvislosti mezi slamníkem a egem, vše zapadne na své místo. Je to jediný způsob, jak s vámi „matrix“
může interagovat a krást vaši energii. A pokaždé, když s vámi interaguje, krade vaši energii.

A ego je způsob, jakým je vaše energie psychologicky okrádána, protože omezuje vaše nekonečné bytí. Uzamyká vás ve strachu. Strawman je strašák.
Jeho účelem je udržet vás ve strachu a bez duše. Vyrobeno ze slámy. Vyděšený, ne posvátný.

Ego je sebekontrakce
Ego je sebestahování. Když začnete přesně chápat, jak ego funguje, uvidíte, jak v jemných energetických tělech i ve fyzickém těle probíhá jemná
kontrakce, která dává pocit „já“ a „jiné“, pocit dualita a separace, což je ve skutečnosti primární rána.
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Musíme tedy vidět, jak nás systém neustále zve, a navíc nás nutí, abychom s ním „smlouvali“ TOLIK různými způsoby, od hrubých po jemné.
Kdykoli podepíšete jakýkoli druh úředního dokumentu nebo licence, která obsahuje vaše univerzální jméno slamák, uzavíráte tím smlouvu,
„smlouváte“ v rámci systému obchodu.

Saturn je Satan, ego a princip kontrakce a obecně vládne smlouvám. Všechny tyto věci mají ve skutečnosti stejnou energii, energii omezení a svazující
sílu duality a oddělení. Říkáme, že jsme „vázáni“ „smlouvou“.
Možná si řeknete, no a co, to se mě vůbec netýká. Nebuď si tak jistý. Zůstaňte otevřený. Prozkoumejte sami. Všimněte si, jak se cítíte. Můžete si
začít uvědomovat, že v jakékoli smlouvě, kterou v tomto systému uzavřete, dáte souhlas k tomu, aby systém používal vaši energii, používal vaši
životní sílu jako baterii.

Parazit
Systém byl v mnoha šamanských učeních a tradicích označován jako parazit, a to z dobrého důvodu. Musíme vidět za rámec prezentace, kterou nám
ukazuje, do toho, co skutečně dělá s naší energií. Proč? Protože čím více s ním „smlouváme“, tím více požírá naše duše, a tak ničí naši schopnost být
kreativní a skutečně naživu.
Negativní emoce všeho druhu jsou pro to potravou. Z toltécké tradice:

"Parazit je požírač odpadků." Miluje strach a drama; miluje hněv, žárlivost a závist; miluje každou emoci, kvůli které trpíš."

- Don Miguel Ruiz: Čtyři dohody

Všimněte si, kolik vašich problémů se týká peněz a komerčního systému. Všimněte si, jak je navržen tak, aby vás udržoval ve strachu, prostřednictvím
paradigmatu nedostatku. Kdyby peníze nebyly problémem, kolik z našich problémů by zůstalo?
To se provádí záměrně.
Když někdo nemá duši, ztratil spojení s Prvotním Zdrojovým Vědomím mimo veškerou dualitu, které je pravým zdrojem veškeré energie. Slunce, které
vidíme na obloze, je pouze odrazem tohoto Zdrojového Vědomí.
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Takže když začneme odhalovat podvody, které pohánějí celý proces ega, nevyhnutelně narazíme na jejich aplikace „reálného světa“ a najdeme
kořeny těchto aplikací v jednotném obchodním zákoníku, obchodním systému.
Pamatujte také, že právní systém používaný po celém světě a se středem v soukromém městském státě v Londýně zvaném „City of London“ ve
formě asociace BAR je rovněž zcela svázán s UCC.
Uvidíme, jak je ego posilováno podmínkami systému a našimi vztahy s ostatními. Začneme rozumět
jak nevítaní jsme se stali v zemi chodících mrtvých. Pro probouzející se duši může být velmi děsivým zážitkem skutečně získat důsledky tohoto.

Jak řekl John Lennon: „Čím reálnější se stanete, tím neskutečnější bude svět“. Začínáme vidět, že se zde odehrává obrovský podvod,
podobně jako ve filmu Truman Show. Hologram, sen (i noční můra), virtuální realita.

Uniform Commerce Code (UCC)
Uniform Commerce Code je systém, pomocí kterého interagují všechny korporace, a je platný po celé planetě. Protože korporace mohou
pomocí tohoto „kódu“ interagovat pouze s jinými korporacemi, nikoli s živými bytostmi, bylo nutné, aby se každá lidská bytost stala minikorporací
jedné.
Související: The Birth Certificate Odyssey
Protože to je něco, čím by žádná lidská bytost se zdravým rozumem nechtěla být, a protože k tomu je nutný náš souhlas, musíme náš souhlas
získat podvodem. Proč by někdo souhlasil s ukradením energie?
Představte si, že by hospodářská zvířata rozuměla tomu, jak byla používána? Myslíte, že by s tím souhlasili?
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Jedním ze způsobů, jak získat svůj souhlas, je získat jej hned, když se narodíte, než budete vědět lépe. A dělá se to tak, že
oklamete vaše rodiče, aby vás odhlásili, „přihlásili“ do státu jako majetek státu, podobně jako dobytek nebo movitý majetek,
prostřednictvím rodného listu. To je to, co označuje termín „lidské zdroje“. Ale tvým rodičům se to neříká. Pravda o tom, co se
skutečně děje, je jim skryta, takže si jednoduše myslí, že dělají správnou věc.
Ale pak také musíme pochopit, jak byl jazyk právního systému překroucen tím, že slovům, která neustále používáme,
přiřazujeme alternativní významy. Takže když souhlasíme s jednou věcí, ve skutečnosti souhlasíme s něčím úplně jiným, s čím
bychom, kdyby nám to bylo plně odhaleno, nikdy jinak nesouhlasili.
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O tom všem je nyní k dispozici tolik skvělých informací, že vám doporučuji udělat si vlastní průzkum, abyste přesně pochopili, jak to funguje.

Zkontrolujte své šeky
Tady je mrtvý dárek. Zdánlivě malé, ale důsledky jsou obrovské. Pokud máte šekový účet v bance, podívejte se na jeden z vašich osobních šeků.

Všimněte si řádku, kde máte podepsat šek. Všimněte si, že na konci řádku je uvedeno „MP“. Co znamená MP?
To znamená Micro Print. Jinými slovy, ten řádek, na kterém byste se podepsali svým jménem, není ve skutečnosti řádek, je to ve skutečnosti mikrotisk
některých slov. Ale abyste tato slova viděli, potřebujete lupu. A co říkají? "Podpis oprávněné osoby". nevěříš mi? Zkontrolujte své šeky!

Podívejme se na jádro problému. Proč byste neměli vědět, že slamník nejste vy? Proč je na vašich šekech tak malý nápis „autorizovaný podpis“, že
jej nemůžete přečíst bez lupy? „Oficiální“ odpověď je, že zabraňuje podvodům. No, samozřejmě, jako všechny oficiální odpovědi, pravda je přesný
opak. Ve skutečnosti je to podvod a to byste neměli vidět.

Podívejte, pokud jste finančním úředníkem velké korporace a vaším úkolem je podepisovat šeky, není problém. Vy
vědět, co děláte. Víte, že nejste ta společnost a že je jen vaším úkolem podepisovat šeky. Velkým písmem je napsáno „autorizovaný podpis“, takže
můžete vidět, že účet spravuje osoba, která se podepisuje. Na šekech společnosti nebo korporace je „oprávněný podpis“ napsán dostatečně
velký, aby byl vidět. Pouze při osobních kontrolách musíte použít lupu.

Takže v případě vašeho vlastního běžného účtu byste neměli rozpoznat, že jde o přesně stejný proces!
PROČ? zvídavé mysli chtějí vědět!

Vaše přirozené znamení
Je to proto, že ve skutečnosti stát chce být správcem vašeho účtu, protože podle představ státu vás VLASTNÍ. Ale aby bylo možné aktivovat svůj účet
nesčetnými způsoby, jak chce, potřebuje váš podpis. Potřebuje ZNAMENÍ vaší PŘIROZENOSTI.
Vaše přirozené, živé já. Vaše ŽIVOTNOST. Chce to váš SOUHLAS. A když tam dáte ten podpis, stát a ať je za tím cokoli, obdrží vaši nekonečnou energii.
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V mnoha případech, jako když dostáváte bankovní půjčku, váš podpis představuje roky vašeho času, energie a pozornosti a dostáváte „peníze“, které
byly vytvořeny ze vzduchu, pomocí několika kliknutí v počítači. Tak to je podvod.

Umělá inteligence
Subjekt stojící za korporátním státem je parazitický. Jde o umělou inteligenci. Nemá žádnou vlastní nekonečnou energii. POTŘEBUJE vaši energii a
potřebuje, abyste zůstali NEVĚDOMÍ. Nemá ráda vědomou energii. Vědomí samo je pro tyto entity KRYPTONIT. Plísní jako sluneční světlo, zabíjí ho.
Tato entita přežívá tím, že je skrytá a ve tmě. Jako upír nemůže vyjít na slunce. zemře.

Vzpomeňte si na čaroděje v Čaroději ze země Oz. Probíhá velká světelná show, která každého uchvátí.
A kde tato světelná show bere elektřinu? Od vás, od nás, od těch z nás, kteří nevědomě souhlasí s tím, že budou použity jako baterie. Když se díváte
na televizi, vaše vědomí je elektřina, která ho rozsvítí, když je z vás vysávána.
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Takže pro mě je podstatou problému, více než cokoli jiného, to, že pokud se chystáte vstoupit do komerčního systému, musíte to
udělat vědomě. Musíte přesně porozumět tomu, co se děje, a jaké jsou dalekosáhlé důsledky zapojení se do toho pro sebe i pro
ostatní. Pochopte, jakým způsobem je poháněn vaší energií, a převezměte za to zodpovědnost.
Když pochopíte, že VY jste správcem účtu slaměného muže, nikoli správcem, vy jste ten, kdo jej ovládá. Je tedy na vašem rozhodnutí,
zda smlouvu uzavřete, či nikoli, přičemž plně chápete důsledky. Zůstáváš ve své moci. Ale jste si také vědomi rizik.

Ego jako sluha
Podobně někdy potřebujeme použít ego jako ochranný štít, jako prostředek pro navigaci ve 3D realitě a tak dále.
Když je ego služebníkem, jeho skutečná funkce je obnovena. Když se někdo probudí do Božské reality, je to, jako by se král vrátil
domů, podobně jako Odysseus v řeckém mistrovském díle Odyssea.
Král znovu získá svůj trůn v srdci. A ego-mysl podvodníka je vytlačena z trůnu, který „ilegálně“ okupoval. Je stlačen zpět na podlahu
a jednoduše zazáří. Král Slunečního srdce říká: „Já jsem zde správce a ty jsi služebník. Dej za mnou."

Není ale žádoucí „stát“, abyste smlouvu uzavřeli vědomě, protože podvod okamžitě pochopíte a vezmete si zpět svou moc. Už nejsi
správcem nebo otrokem, pěšcem, tím, na koho se působí.
A pak se státu vrátí jeho skutečná funkce, nic jiného než služebníka.
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Pochopení toho je klíčem k pochopení toho, jak může obchod ukrást vaši duši, a tím vás odříznout od zdroje stvoření. A pokud jste kreativní
umělec, pak vaše umění postupně získá kvalitu firemního systému, kterým je imitace. Umělá inteligence, ne skutečná lidská inteligence. Stane
se to postupně, takže si toho nikdy pořádně nevšimnete, dokud to nezmizí, a pak už samozřejmě nebudete mít kapacitu si toho všimnout.

Vytvoření zdroje: Spontánní neomezený projev

„Osvícený pohled zahrnuje proces manifestace, zahrnuje tuto neustálou záři, která vytváří všechny věci na světě z prázdnoty, která
zhmotňuje každou věc z ničeho. V tomto smyslu je realita čarodějem. Z úplné nicoty se objevuje vše, co vnímáme a prožíváme. A je to tak
jednoduché a snadné jako o něčem snít.

Když sníte, vytváříte celý vesmír, který působí jako pevná hmota; lidé se zraňují a dějí se různé věci, ale ve skutečnosti to nevyžaduje
žádné úsilí. Úplně spíte, úplně odpočíváte a to vše se děje. Stejné je to s Quintessence; je zcela nehybný a tichý a zároveň vše odhaluje s
nenucenou lehkostí a spontánností.“

- Z knihy Diamond Heart Book Five: Inexhaustible Mystery, kap. 13, od AH Almaase

Stvoření zdroje je spontánní hojnost nekonečného Života. Nezná konce, nezná omezení. Je to tato neomezená hojnost, kterou se Parazit
potřebuje živit, protože sám nemá přímý přístup k této energii. Jeho hlavním účelem je tedy udržet vás, prostřednictvím procesu pozornosti, odvedeni
od vašeho spojení se Zdrojem.
Dělá to prostřednictvím obchodu, stejně jako náboženství a mnoha dalšími prostředky. Nakonec by nejraději vidělo vás trvale odpojeného, s tím, že
se chová jako „prostředník“, takže může používat vaši věčnou energii bez jakéhokoli vašeho zásahu. Proto
potřebuje získat váš souhlas podvodnými prostředky.

Strawman jako mrtvola
Stejně jako některé původní kultury mají pocit, že každá fotografie by jim ukradla duši (pozor, selfie!), pokaždé, když podepisujete jakékoli právní
nebo finanční dokumenty, je důležité vidět proces, který se děje prostřednictvím vaší společnosti, vaší firemní osobnosti. , tvoje mrtvola, tvůj slamák.
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Slaměný muž je mrtvola. Mrtvé tělo. Cor(se)oration. Bez vašeho souhlasu to státu nic nestojí. Potřebuje ŽIVÝ PODPIS, aby získal energii, kterou
potřebuje k přežití. Prosím uznejte to!

A pochopte také, že pouhé pozorování tohoto důkladně mění hru. My nepotřebujeme bojovat proti státu. To je přesně to, co to vlastně chce. Může
stejně snadno krást vaši energii, pokud proti ní bojujete, jako když s ní spolupracujete. Když VIDÍTE, co se skutečně děje, můžete si vybrat, zda se
zúčastníte nebo ne. Někdy bude pro vás výhodné se nějakým způsobem zúčastnit, někdy ne. Ale budete moci učinit informované rozhodnutí. A
nakonec, když hru odmítnete hrát, Parasite ztratí ještě jeden zdroj potravy.

Skutečně mimo síť
To značně zvyšuje ante v celém procesu přechodu „mimo síť“. Je to mnohem víc než jen mít solární panel, i když mít solární panel by možná mohlo
být metaforou pro vaše vlastní přímé spojení s Neviditelným a Nedělitelným Sluncem Božské Reality.

Vystoupit z celého systému najednou je složité. Protože k této hře zatím neexistuje žádná alternativa, je to jediná hra ve městě. Opustit to
znamená skutečně jít „mimo síť“.
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To vyžaduje celkovou transformaci na všech úrovních najednou, což není něco, co se většině z nás nestane přes noc. Ale existují kroky, které
lze podniknout, jakmile rozpoznáme povahu této hry. Úniky můžeme postupně ucpat, abych tak řekl, tím, že odstraníme všechny způsoby
odebírání energie, jeden po druhém. Být zadlužen, zejména vůči bance, je první a velmi zřejmý. Všechny dluhy je třeba odstranit.

Spolupráce je protilátkou společnosti
Také, kdykoli je to možné, předávejte peníze z ruky do ruky, aniž byste je procházeli komerčním systémem. Zjednodušte si život. Pokud si
nemůžeme vypěstovat vlastní potraviny, můžeme si je koupit od lidí, o kterých víme, že je pěstují. Kdykoli je to možné, předávejte peníze přímo
lidem, kteří skutečně přispívají. Nedávejte své peníze velkým korporacím a vyhněte se jejich získávání prostřednictvím velkých korporací.
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To vše vyžaduje zásadní změnu orientace vašeho života. Ale každá maličkost pomáhá vyhladovět šelmu. A musíme pracovat
spolu. Spolupráce je lék na korporaci.
Ale nejdůležitější částí je jít „mimo mřížku“ uvnitř. Vrátit se z mřížky mysli a času do zrcadlového stavu svědka a jednoduše přemítat,
dokud se vše nerozpustí. Vnější bude následovat, zvláště pokud to praktikuje dostatek z nás a vydržíme to.

Realizace a odříkání
Jak řekli velcí mistři, realizace a odříkání jsou dvě strany téže mince. Skutečné prohlédnutí a rozpuštění ega vede k demontáži
části ega při vytváření falešného konstruktu, který je překryt Realitou. Strawman je „zlé dvojče“ ega. Bez energie ega slaměný
muž padá dolů, mrtvý.
Pak se prokoukne iluze vlastnictví, světského úspěchu, moci nad druhými, ovládání a svazující síla „deset tisíc věcí“ na duši je
rozpuštěna.
Pokud mohu říci, abychom měli plně ztělesněné osvícení, které se stane aktualizací, musí se vnitřní a vnější aspekty našich životů
shodovat a ve skutečnosti i vůle, protože vnějšek je odrazem nitra.
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Není to tak, že při „zřeknutí se světa“ člověk odsune svět aktem vůle. Tohle je jen větší ego. Je to prostě
prostě to, že člověk vidí, že se již nemohou účastnit neplodného a iluzorního dramatu mít a dělat kvůli sobě samému. Člověk se probudí ze snu,
který se obvykle překrývá s Realitou, a vidí věci takové, jaké skutečně jsou.

Síla svědectví
Nebojme se na to podívat. A pochopme, jak mocně proměňuje celé morfogenetické pole, jen jednoduše vidět, jednoduše reflektovat, BÝT Svědkem a
vidět to všechno jako v zrcadle, nezakalené žádnou agendou, ať už někoho jiného, nebo naší vlastní. .
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Ano, možná bude potřeba něco udělat, ale je důležité pochopit, že veškerá takzvaná „síla“, kterou tento parazitický systém má, pochází z toho, že je
skrytý, okultní, tajemství.
Plné uvedení do světla ho zabije, stejně jako sluneční světlo zabíjí upíra. Počítá se s vaším popřením a neochotou postavit se tomu čelem, s otevřenýma
očima. Dokud to všichni hromadně neuděláme, nic se skutečně nezmění.
A když to uděláme, VŠECHNO se během okamžiku změní.

Okultní definice odsouzeného a skrytá role soudců
10. ledna 2015 | Od: OmniThought

Slovo odsouzený se v právním systému často používá k označení lidí, kteří byli shledáni „vinnými“ ze zločinu
a odpykávají si trest ve vězení.
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Většina lidí o slovu odsouzený neví, že toto slovo má hlubší význam.
Jeho hlubší význam využívají Temné síly a jejich přisluhovači k zesměšňování lidí, kteří byli ve vězení nebo si ve vězení
odpykávají trest. Po přečtení tohoto článku budete znát okultní definici odsouzeného a proč právní systém rád používá toto slovo k
zesměšňování odsouzených.
Otevřená definice odsouzeného je „osoba prokázaná nebo prohlášená vinnou z trestného činu“. Tato definice definuje
slovo odsouzený pouze na povrchové úrovni. Chcete-li najít hlubší význam slova odsouzený, musíte slovo rozdělit na dvě slova
„odsouzený“ a zaměnit je. Když to uděláte, slova se stanou „vict-con“.

Okultní definice odsouzeného
Předpona „vict“ pochází z latinského kořene slova vict, což znamená „dobýt“. Souvisí s kořenem slova vinc. Odtud dostáváme slovo
oběť . Definice oběti je „člověk, který je oklamán nebo podveden, například svými vlastními emocemi nebo nevědomostí, nepoctivostí
druhých nebo nějakým neosobním jednáním“ nebo „osoba nebo zvíře obětované nebo považované za obětované“.

Abychom to spojili, „odsouzený“ nebo „podvedený“ je obětí podvodníka , který byl poražen a podveden kvůli své neznalosti. Toto je
skrytá nebo okultní definice odsouzeného. Takže, co je to con? Nevýhodou je právní systém. Odsouzení jsou oběťmi podvodu
známého jako právní systém.
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Právní systém je podvod, protože je založen na domněnkách a je řízen partou zločinců, kteří jej využívají k podvádění lidí,
aby jim zaplatili peníze, a proto je to podvodný systém. Většina lidí, kteří jsou ve vězení, je ve vězení, protože byli podvedeni
právním systémem. Právní systém se jim vysmívá tím, že je nazývá odsouzenými. Začínáte zde vidět velký obrázek?

Chcete-li dokázat, že právní systém je velký podvod, přečtěte si tyto tři články s názvem Případ federálních daní ukazuje důkazy,
že právní systém USA je podvod, 32 šokujících faktů o právním systému, které nechtějí, abyste věděli, a Důkaz , že USA jsou řízeny
zahraničními korporacemi.

Skrytá role soudců
Soudci jsou řeholní kněží, kteří mají silný vztah k jezuitům. Jejich skrytou úlohou je něčím vás nabít , abyste mohli být použiti jako
baterie pro nabíjení korporací (mrtvol nebo mrtvých entit) Temných sil (skupin démonů) a jejich Nového světového řádu. Pro silné
důkazy o tom si přečtěte můj posilující článek s názvem Esoterická definice baterie.

Věděli jste, že slovo korporace (corp-o-ration) má v sobě slovo mrtvola , a proto je jeho skrytá definice „mrtvé tělo“. Slovo korporace
lze napsat i jako corp. Foneticky zní kořen slova corp podobně jako slovo mrtvola, který je definován jako „mrtvé tělo, obvykle
lidské bytosti“.
Potřebujete ještě další důkazy? Podle Black's Law Dictionary 6th Edition je korporace „ umělá osoba nebo právnická osoba vytvořená
zákony státu nebo pod jejich pravomocí“. Umělá osoba je považována za mrtvou entitu, protože v reálném světě neexistuje.
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Přemýšleli jste někdy nad tím, proč soudci nosí černé taláry? Uniforma černého hábitu je symbolem „jezuitského“ kněze, který uctívá
boha Saturn. V dávných dobách byl Saturn spojován s bohem práva a spravedlnosti. Dnes mnoho tajných společností stále uctívá
Saturn jako boha práva a spravedlnosti.
Podle Jordana Maxwella byl symbolem, který byl v náboženském kontextu pro Saturn používán, čtverec a jeho symbolická barva
byla černá. To je důvod, proč soudci nosí černý talár. Je to jejich způsob, jak projevit úctu Saturnovi, bohu práva a spravedlnosti. Ať
už si to soudci uvědomují nebo ne, jsou to náboženští kněží, kterým byly temnými silami vymyty mozky, aby na lidi seslali kouzla
temné magie, když jsou u soudu.
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Právní systém je prosycen temnou magií. Proto je dopis, kterým vás soud upozornil, abyste se dostavili k soudu
nazýval předvolávací dopis. Co dělají čarodějnice, když potřebují zavolat duchy, aby se před nimi objevili?
Vyvolávají je !
Neříkali tomu předvolávací dopis náhodou. Na mnoha soudních dokumentech jsou také pečetě.
Tyto pečeti jsou sigily , které se používají pro skutečné magické rituály. Uvědomte si, že magii lze použít pro dobré i zlé účely.

Věděli jste, že advokátní zástupci jsou templáři?
Pokud jde o právníky, zejména advokáty, jedná se o templářské agenty. Tito agenti páchají zločiny v USA, Kanadě, Austrálii, New, stejné tajné organizace
(Anglická koruna a Chrám koruny),
, Nový
které
se pokusily
americký
lid v 18. století.
Zéland
a dalšízotročit
určité země
pod rouškou
a barvou zákona. Advokátní zástupci pracují pro

Související: Co je to "The Crown"?
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Tyto dvě tajné organizace byly silně zapojeny do zabíjení Američanů během americké války za nezávislost.
Dnes mají Anglická koruna a Korunní chrám stále stejné temné plány.
Bohužel již před více než 100 lety převzali soudní a politický systém USA. Tyto dvě tajné organizace jsou řízeny Vatikánem, který je
náboženským centrem temných sil.
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Lidé, kteří pracují pro právní systém, nevědomky nebo vědomě napomáhají PODVODŮM. Tento systém provozuje banda ZLOČINCŮ pracujících pro
KRUN ANGLIE, CROWN TEMPLE a VATIKÁN. Z tohoto důvodu jsou téměř všichni soudci a advokáti zrádci lidské rasy.

Existují však soudci a právníci, kteří pracují pro právní systém, protože se chtějí naučit, jak to skutečně funguje, aby mohli odhalit korupci v právním
systému a naučit ostatní, jak zabránit tomu, aby zotročila lidskou rasu. Chcete-li najít dobrá řešení problému, musíte si jej uvědomovat a vědět, jak
funguje.

Přilepím to k Banksterům
Pokud jste uvězněni v zadlužení banksterů, věnujte chvíli přečtení následujícího a sami se rozhodněte, zda
stále drží původní nástroj zadlužení, který vás zavazuje k dluhu.
Jak ukazuje následující příklad níže, je VYSOCE pravděpodobné, že tomu tak není.
Důvody se různí kvůli podvodům, kterých se v dnešní době dopouští bankovní průmysl, ale jednoduše řečeno: Žádná ORIGINÁLNÍ smlouva –
žádný dluh!
Chcete-li se u své banky zeptat, zda dodržuje jednoduché smluvní právo, postupujte podle konceptu uvedeného v těchto dokumentech.
Úvodní slovo:

1. Tento proces nebude fungovat se soukromými věřiteli, protože ve většině případů mohou a vytvoří původní nástroj zadlužení (původní smlouvu).

2. Pokud obdržíte jakékoli sdělení od inkasní agentury nebo právníka zastupujícího finanční instituci, měli byste se řídit koncepty uvedenými v následujících
dopisech, ale POUZE v přímé korespondenci s finanční institucí. NIKDY nereagujte na právníka nebo inkasní agenturu s ničím jiným než s konceptem uvedeným
v dopise 4.
3. Pamatujte, že celkový koncept je zde snadný: ŽÁDNÁ PŮVODNÍ SMLOUVA - ŽÁDNÝ DLUH!!!!
Celý zdroj naleznete zde.

Otroctví na základě souhlasu (plná verze)
"Každá válka za posledních 50 let je výsledkem mediálních lží" - Julian Assange
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Klikněte zde sledovat dokument.

Zbavte se dluhů zdarma:
Porazte banky, kreditní karty a vymahače dluhů zcela zákonným způsobem a zbavte se dluhů zdarma...
www.getoutofdebtfree.org
http://www.wakeupkiwi.com/common-law-statute-law-nz.shtml

