A törvény, az törvény

13

21

HÁZASSÁG , GYEREKEK ÉS A TÖRVÉNY

Az olyan ténykedéseid, mint házasságkötés, válás, gyerekszülés, fizetésfelvétel, bankszámla- és hitelkártya használat, átutalások, autóvásárlás, jogosítványszerzés, bármilyen szövetség vagy egyesületi tagság, szavazás, iskolák, jövedelemadó-fizetés stb., mind a jogi személy neve alatt futnak, és a tengeri (kereskedelmi) törvény hatálya alá esnek. Mivel a neved a kormányhoz tartozó magánvállalatot jelöl, minden jogi ügyleted kereskedelmi ügyletté válik. Vizsgáld meg
okmányaidat, nyomtatott nagybetűkkel szerepel rajta a neved (TÁJM MÁRIA),
és e dokumentumok alján szereplő aláírás a természetes személy kisbetűkkel írt
neve (Tájm Mária).
Az irat, amelyen a nagybetűvel írt név szerepel, az a kormánnyal kötött szerződésnek minősül. Amikor szüleid összeházasodtak, háromoldalú szerződésben
állapodtak meg: férj-feleség-kormány. A harmadik félnek beleszólása van abba,
hogyan kell igazgatni a házasságot, a válást, a nyugdíjat, a gyerekeket. Ez kényszeríti a szülőket: 1) anyakönyveztetni minden egyes gyereket; 2) államilag elismert intézményből származó orvossal konzultálni a gyerekeik egészségét illetően; 3) beoltatni őket; 4) hivatalosan elfogadott iskolába járatni; 5) ritalint (a
hiperaktivitás csökkentésére szolgáló nyugtatószert) beadni, amikor nem tanulnak elég szorgalmasan; 6) gondoskodni arról, hogy belépjenek a hadseregbe
(azokban az országokban, ahol ez kötelező) és így tovább. Amennyiben a szüleid négyoldalú szerződést kötnek azzal, hogy behozzák a vallást is a képbe, a szabályok száma jelentősen megnövekszik.

aranyos, pufók
új alattvaló

Amikor édesanyád anyakönyveztette a születésedet,
anélkül, hogy ennek tudatában lett volna, olyan
szerződést írt alá, amiben beleegyezett abba, hogy
a csecsemő tulajdonlásának jogát átadja az államnak. Cserébe édesanyádnak használati jogot ajánlottak fel. „Használhat” téged egészen addig, amíg gondoskodik a fő kiadásokról: étel, lakhatás, ruházkodás, oktatás, kikapcsolódás. Jellemzően a szülőnek megengedik,
hogy megtartsa „saját” gyermekét egészen addig, amíg
kölcsönzött tulajdonát annak jogos birtokosa, az állam
igényeinek megfelelően kezeli. A gyámhatóság eldöntheti, hogy bármikor elveszi a gyereket, amikor egy
szomszéd, vagy egy tanár rossz bánásmódot gyanít, vagy
amikor egy szülő visszautasítja a „megfelelő” iskoláztatást  
vagy orvosi kezelést.
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Jogosság

Hogyan lehetséges ilyesmi? Édesanyám sosem adott volna a világbankárok
szolgájának! Ez azért van, mert nem vette figyelembe a két párhuzamos jogrendszer – jogosság és jogszerűség – létezését. Vizsgáljuk meg az elsőt: a jogosság természeti törvényeken, igazságon, méltányosságon, erkölcsösségen, valláson és/
vagy etikán alapszik. Azon, ami a természetben és az emberiségben benne rejlőként jelenik meg, és elősegíti az emberi faj túlélését. Az alapvető feltételezés
a következő: mivel mindannyian „Isten gyermekei” vagyunk, szabadnak és szuverénnek születtünk, az Ő szemében mindannyian egyenlők vagyunk, és kizárólagos jogokkal bírunk. A jogosság különböző kategóriákba sorolható:
a) természeti törvények
A természet fizikai törvények szerint működik, amelyek megváltoztathatatlannak tűnnek. A nehézségi erő törvénye megmagyarázza, hogy miért
esnek a tárgyak a föld felé. A különböző tömegek közti vonzás törvényén alapszik, míg a tehetetlenség törvénye bármely mozgás megváltoztatásával szembeni
ellenálláson. Más törvények szabályozzák az elektromosságot, a mágnesességet,
a rezgéseket. A legalapvetőbb természeti törvény a tér/idő jelenségéhez kapcsolódik. Minden tudományos kísérlet az ok és okozat törvénnyel függ össze, ami
egy négydimenziós térkontinuumon alapul – szélesség, magasság, hosszúság és
lineáris idő. Vannak kémiai törvények is, amelyek az atomok és molekulák egymásra hatását irányítják. A biológiai törvények szerint egy élő testnek lélegeznie,
táplálkoznia, szaporodnia, kiválasztania kell, és más alapvető szükségleteit kielégítenie. A természeti törvények szigorú törvények, amelyek az emberi faj túlélését és a hozzá kapcsolódó anyagi környezetet hivatottak biztosítani.
b) kozmikus törvények
Az emberi lények és idegen fajok közti találkozások, valamint a csatornákon keresztül kapott információk révén folyamatosan kozmikus, galaktikus
és egyetemes törvényekről hallunk. A legismertebbek: 1) vonzás: a karma és az
ok-okozat összefüggésén alapszik; 2) szándék: a gondolat anyag fölötti hatalmára vonatkozik; 3) elfogadás: azon a tényen alapszik, hogy minden csak tapasztalat, függetlenül annak eredményétől; 4) összhang: kimondja, hogy minden folyamatos egyensúlyon nyugszik; 5) következetesség: igazgatja az egyének és fajok
folyamatos fejlődését; 6) be nem avatkozás: azt a látszatot kelti, hogy minden fajnak saját ösvényét kell követnie, és túlélnie vagy kipusztulnia minden külső segítség nélkül; 7) ajándékozás: a lények közti dinamikus cserén alapszik; 8) dharma:
kimondja, hogy minden egyes emberi lénynek megvan a maga ösvénye, a saját
küldetése. Ezen kikerülhetetlen törvények ellenére számos emberi lény és idegen
faj teljesen figyelmen kívül hagyja őket. Nem találod ezt furcsának?
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c) vallási törvények
A természeti és kozmikus törvényeket végül vallásiakban egyesítették.
Történelmi feljegyzések szerint az elsőt egy sumér városállamokbeli, a világi
(végrehajtó, törvényhozó, bírói) és a spirituális (vallási) hatalmat is gyakorló elit
iktatta be. A legrégebbi – még ma is létező – írott törvénykönyv, Ur-Nammuból (i.e. 2025) származik, és a sumér Ur városának királya hirdette ki. A babilóniai Hammurabi törvénykönyvet (i.e. 1790) a földönkívüli istennek, Samasnak
tulajdonítják, és egyes részei a kereskedelmi szabályokról, gazdasági előírásokról,
uzsorarendszerről, büntetésekről, adókról stb. szóltak. Kiemelte a feltételezés és
bizonyítás alapvető fontosságát, de még a monogámiát is előírta.  
Mózes tízparancsolatát a Sínai-hegyen kapta meg a földönkívüli Elohim Istenségtől.
Ezen isteni törvényekből három ábrahámi vallás alakult ki: a judaizmus, a kereszténység és az iszlám. Idővel és az emberi tudatosság emelkedésével a vallási törvények nagyon összetetté váltak. A hinduizmust a Dharmashastra, a judaizmust
a Halakha (bibliai, talmudi és rabbinikus törvények)
és az iszlámot a Sharia szabályozza. A kereszténység
törvényei a római Corpus Juris Civilisen alapszanak,
majd 1582-1917-ig a kánonjogi törvénykönyvön,
a  Corpus Juris Canonicin. A későbbi módosításokat
a napóleoni törvénykönyvre alapozták.
Az Iszlám Sharia törvények rendelkeznek
a muszlimok magán- és közéleti szabályairól. Törvényei közvetlenül Gabriel arkangyalélve eltemetés és megkövezés
tól (földönkívüli) származnak, aki Mohamednek
lediktálta azokat. Sok, a Sharia törvényeit követő országban a kivégzéseket nyilvánosan hajtják
végre – lefejezés, élve eltemetés, megkövezés. Ezen
országokban a nők szerepe csak kicsit több, mint
a háziállatoké, az emancipációt súlyosan büntetik. A baloldali képen látható nőt élve temették
el, majd halálra kövezték, miután megerőszakolta egy szomszédja, aki később megvádolta, hogy
elcsábította.
A katolikus vallás közismert az inkEmberbÕrök tibetben
vizíció idején elkövetett rémtetteiről. A buddhizmus is sok mészárlásért felelős. A baloldali képen látható emberbőrök tibeti
kolostorokban lógtak. A helyi emberek megfélemlítésére szolgáltak, mutatva,
hogy milyen veszélyes lehet, ha nem térnek át az uralkodó szekta hitére. De
még mindig azt állítják nekünk, hogy milyen csodálatosak is az egyházak az
emberi állatiasság tompításában!
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d) szokásjog
Az írott törvények előtt szóbeliek voltak, amelyek egy bizonyos időben
és helyen, az ott élő nép tudatosságszintjének megfelelő szokásain, hagyományain alapultak. Ilyen ősi törvényeket találhatunk még ma is az afrikai, ausztráliai és ázsiai primitív törzseknél. Évezredes ismétlődésen alapulnak, ősi hitekből
származnak, amelyek egykor segítették egy bizonyos csoport túlélését. A szokásjog két törvénye: „szemet szemért, fogat fogért”, és „tedd másoknak azt, amit
szeretnél, ha veled tennének”. Az európai középkorban a szokás fontos szerepet játszott az igazságszolgáltatásban. Amikor a szokásjogot jól megalapozták,
a vitába ritkán kellett beavatkoznia bírónak. A szokást elfogadták mint a „törvény szabályát”. Hivatalosan senkit sem helyeztek a szokásjog fölé – akár kormányzó, akár kormányzott volt.   
e) eset- vagy precedencia jog
Harry J. Townsend szerint az esetjogi bíróságok a „Brit Korona feudális, egyházi bíróságai”. Az esetjog hivatalosan akkor született, amikor Hódító
Vilmos, Normandia hercege 1066-ban megszállta Angliát. Utazó bírákat kért
föl, hogy járják be keresztül-kasul az országot, írják le a szokásokat és a bírói
döntéseket, hogy a korábbi jogügyleteken alapuló általános esetjogot hozhasson
létre. A Brit Nemzetközösség és az Egyesült Államok jogrendszere esetjogon alapul. Számtalan könyvben összegyűjti a múltbéli bírói döntéseket. Ne felejtsd el,
hogy a bírókat mindig az elit választja ki, ügyvédi kamaratagok és tulajdonosaik
alattvalói. Ugyanazon titkos társaságok tagjai, mint a bankárok, politikusok,
spirituális vezetők és befolyásos üzletemberek. Az esetjog rendszere nem jobb,
mint bármelyik más, egy fontos dolgot kivéve, ami korábban már létezett a szokásjogban: egy személyt mindaddig ártatlannak kell tekinteni, amíg bűnössége
be nem bizonyosodik.
Az esetjogot már 1755-től tanítják az angliai Oxford egyetemen. A két legfontosabb, a mai napig használt könyvsorozat a Sir William Blackstone által összeállított, Anglia törvényeihez fűzött megjegyzések (1765) és a Black’s jogi szótár
(1891, USA), ami Henry Campbell Black nevéhez fűződik. Két Black (Fekete)
képes volt bezárni a jogi hivatást egy világ belsejébe, ami olyan sötét, mint
a jogászok talárja! Idővel a múlt bíróinak korábbi döntései elavulttá váltak.
A kánoni jogtól ihletve, hogy kiegészítsék a jog szigorú szabályait, méltányossági jogrendszert használtak, amely a törvények egy új készletét hozta létre. Ebben
megtalálhatók voltak a szerződésekre vonatkozó szabályok is. Ezeket később fogjuk megvizsgálni.   
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f) alkotmányjog
A legtöbb ország hivatalos alkotmánnyal, szabadságlevéllel rendelkezik.
Célja a sarkalatos szabályok lefektetése, amelyek garantálják az állampolgárok
jogait, és részletezik a kormány és a nép közötti viszonyt. E jogok alapvető szabadságjogainkat rögzítik, melyekről azt állítják, hogy a hús-vér emberi lényekkel
– a természetes személyekkel – vele születettek.   Három közülük feltétlen: 1)
szabadság (függetlenség), 2) biztonság (élet), 3) birtoklás (tulajdonjog). Kitől
kaptam e jogokat? Az alkotmányjog szerint magától Istentől! És ki dönt részletekbe menően Isten akaratáról? Képviselője: a miniszterelnök, aki a királynő (A
Korona) alá tartozik, aki pedig a pápa (Vatikán), Isten hivatalos egyedüli földi
képviselője alá.

Mint a kanadaiak, az amerikai állampolgárok is őfelsége, II. Erzsébet, A Korona alá tartoznak. Jogilag nem
használhatják alkotmányukat, mert sosem írták alá (lásd
később). Még ennél is rosszabb: lemondtak a természetes
személyeket megillető jogaikról, amikor elfogadták társadalombiztosítási számukat. Az USA Zrt. a tengeri jog
hatálya alá esik (lásd később). A haditengerészet aranysújtással keretezett, a tárgyalótermekben, kormányépületekben, iskolák előtt kifüggesztett katonai zászlói is ezt bizonyítják. Tehát ki rejtőzik az USA Zrt. mögött? A Korona
Zrt. c A Templomos lovagok Zrt. c A Vatikán Zrt.   c
Isten és Fia Zrt.!

Claude Bertrand

Kanadának sosem volt saját alkotmánya, amit a „nép írt a népnek”. Az 1867-es
Brit észak-amerikai Törvényt nem a kanadaiaknak írták, és nem képviselheti
alkotmányukat. Mint a többi Brit Nemzetközösséghez tartozó ország, az USA
is brit gyarmat maradt. Az amerikai alkotmányt 1787-ben szabadkőművesek
írták, hogy lehetővé tegyék a Koronának és ügyvédi kamarájának, hogy megtartsák ezt a hatalmas területet, s közben e titkos ügyletet illetően tudatlanságban
tartsák annak állampolgárait. A Korona pénzelte mindkét felet a polgárháborúban, majd kényszerítette az amerikai állampolgárokat, hogy kamatostul fizessék
vissza ezt az adósságot. És még a mai napig fizetik!

Isten és fia Zrt.

Jelenleg a szabadságlevelek és alkotmányok ellenére, a természetes személyek
nem hivatkozhatnak a jogosságon alapuló jogaikra. Még a Magna Cartára
sem, és azt sem állíthatják, hogy joguk van habeas corpusra. Ezek csak a „szabad” emberekre vonatkoznak. Ma minden egyes emberi lény jogi személy, akinek alá kell vetnie magát a kereskedelmi jognak, az Egységes Kereskedelmi
Törvénytárnak (UCC), ami a jogszerűségen alapuló polgári/magán/tengeri/
kereskedelmi törvényeket tartalmazza. Most ezeket vizsgáljuk meg.
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a) polgári/tengeri jog
A polgári jog a föníciai jogból
ered, amit i.e. 1500 körül írtak. A föníciaiak hajótulajdonosok voltak, és árucikkeket szállítottak messze külföldre.
Két fő problémával kerültek szembe:
a tengerészek lázadásával és a kalózkodás
miatt elvesztett portékával. Kidolgoztak
egy furfangos törvényt, ami mindkettőre tökéletes megoldást kínált: a tagságot. Létrehoztak egy újfajta, mesterséges személyt, aki nem volt fizikai, és így megszületett a tengeri jog. A hajót mint mesterséges személy tagjait (karok, lábak, ujjak) a gályarabok és tengerészek alkották, míg fejüket, agyukat a kapitány. Úgy, mint az emberi test esetében, a tagok/
tengerészek kénytelenek voltak vakon engedelmeskedni fejüknek/kapitányuknak,
halálbüntetés terhe mellett. A hajó egy óriási testté, testületté vált.
A tengeri jog szentesítette a kapitány diktatúráját és a tengerészek szolgaságát.
A kapitány élet-halál ura volt a hajó összes tagja felett. A törvények ilyetén való
elrendezése a hajótulajdonost is felszabadította a kalózok által elrabolt rakomány
miatti felelősség alól, hisz az áru nem a hajótulajdonos cég tulajdonában volt.
Ez az a mód, ahogy a politikusok és testületek, cégek részvényeseinek felelősség alóli mentessége és büntetlensége lehetővé vált. Mint mesterséges személyt,
a jogi személynek is hívott vállalatot nem lehetett felelősségre vonni olyan problémák miatt, mint a rakomány ellopása vagy tönkretétele, ezért ettől kezdve a hajó/
vállalatot a tulajdonosok a kapitányok és tengerészek védőernyőjeként használták olyan jogi eljárásokkal szemben, amelyek korábban lehetségesek voltak, mind
a szokás- mind az esetjog szerint. Vakon engedelmeskedhettek feljebbvalóik
parancsainak anélkül, hogy jogi megtorlásra kellett volna számítaniuk.             
A Római Birodalom jó hasznát vette a tengeri jognak, létrehozta 529-ben
a Corpus Juris Civilist (polgári törvénytárt), mellyel javított állampolgárai igazgatásán. Törvényeik nagyban befolyásolták a katolikus egyház kánonjogát. A legtöbb európai ország magáévá tette a kánoni/polgári jogot, kivéve
a Brit Nemzetközösség országait, akik az esetjog hatálya alá estek. Az esetjog
és a kánoni/polgári jog közti alapvető különbség, hogy a polgári jog a személyt
bűnösnek tekinti, amíg ártatlansága be nem bizonyosodik. A Nagy Francia
Forradalom után Napóleon kiadta a Polgári Törvénykönyvet (1804), amely
a későbbi törvénykönyveket ihlette Európában, Latin-Amerikában stb. A polgári törvénykönyvben foglaltakra  mint írott vagy a törvény által szabályozott
jogra kezdtek hivatkozni.
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b) társasági jog
„Minden nagyobb és jobb Amerikában”, még a tengeri jog is. 1868-ban,
közvetlenül az amerikai polgárháború után az Alkotmány a 14. módosítással
egészült ki. Az új cikkely célja a rabszolgaság megszüntetése volt, de ténylegesen az állampolgárok egy új fajtáját hozták létre. Valójában minden egyes amerikai állampolgárt szolgává aljasítottak az állam tulajdonát képező, jogi személynek hívott kereskedelmi társaság megalkotásával.  Azóta az összes társaság jogi
személy, és az összes jogi személy társaság. A hús-vér természetes személyekkel azonos jogokkal rendelkezik: 1) juttatásokban részesülhet; 2) vásárolhat és
eladhat tulajdont; 3) kölcsönözhet pénzt; 4) perelhet és perelhető a bíróságon;
5) üzletelhet; 6) más társaság tagja lehet. Azonban olyan jogokkal is rendelkeznek, amellyel a természetes személyek nem. Például: 1) halhatatlan személy
joga van; 2) nem szükséges követnie semmilyen erkölcsi vagy etikai törvényt; 3)
részvényesei pénzügyi érdekeit a közösség jóléte fölé helyezheti; 4) csakis részvényesei rövidtávú haszna miatt kell aggódni; 5) csak a cégen belüli költségeket
kell fedeznie, és a kormányra hagyhatja, hogy a külső- és a vállalat által a társadalomra kifejtett hatások költségeiről gondoskodjék. Edward Thurlow mondta:
„A társaságoknak nincs sem testük, hogy megbüntessük, sem lelkük, hogy elátkozzuk őket, ezért azt tesznek, amit csak akarnak.”
Azóta világszerte a társasági jog szolgál mintául. Az emberi lény egy céget személyesít meg, ami a tengeri kereskedelmi törvények hatálya alá tartozik. Ez már
a születéssel kezdődik, amikor testem kicsúszik anyám méhéből, ahol a méhcsatorna vize vesz körül. E jogi meghatározás miatt a csecsemőt egy hajóról érkező árunak lehet tekinteni. Ráadásul a születési anyakönyvi kivonat eredeti példányát valamely tengerészeti épület belsejében őrzik, ami általában a vízen áll
vagy vízhez közeli helyen. Kanadában ez az épület a Thunder Bay-n, a Felső tó
egyik katonai kikötőjében található. Ez azt jelenti, hogy sem a saját nevem, sem
a saját gyermekeim nem az enyémek. Minden kanadai állampolgár egy vállalat,
ami egy nagyobb vállalat, a tartomány alá tartozik, ami egy még nagyobb vállalat, Kanada alá, egészen a fő vállalatig, a Koronáig.
Az ország a hajó, miniszterelnöke a kapitány, a fedélzet ura. Az állampolgár a hajó tagja, a gályarab, akinek biztonságra és védelemre van szüksége.
A Korona a hajótulajdonos, aki hasznot húz az összes fent említett munkájából.
Az elmúlt évezred során a tengerjog globális kereskedelmi szabályzattá fejlődött,
ami kihat magánéletünk minden területére. A hágai konferencián (1893) kialakított Nemzetközi Magánjog az USA Egységes Kereskedelmi  törvényévé vált
(1952), majd ENSZ Rendelkezések a Nemzetközi Kereskedelmi Törvényekhez
(UNCITRAL, 1966) lett belőle. Hamarosan az országok állampolgárai pusztán
„a világra kiterjedő társaság” fogaskerekeivé válnak.
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c) Szerződésjog
E jogi trükk – ami a személyeket, kormányokat, egyesületeket, szövetségeket, városokat, egyházakat stb. a társasági jogszabályok hatálya alá helyezi – teszi lehetővé, hogy ha a cég nagyobb bevételre tud szert tenni, akkor akármi megengedett: környezetszennyezés, fosztogatás, emberölés, népirtás. A Föld
édenkertté vált, amit a háttérből irányítók hatalom- és profitkorlátozás nélkül
kívánnak kiaknázni. A hús-vér emberi lény nincs tudatában ikertestvérének,
a jogi személynek hívott, hozzákapcsolt vállalati entitásnak, akinek be kell tartania a társasági törvényeket. Teljesen jóhiszeműen írja alá a jogi személy nevére kiállított dokumentumokat, hiszen a saját nevét látja rajtuk, és azt gondolja, hogy neki szánták. Aláírásával hitelesíti, a szerződésjogon alapulva elfogadja, hogy felelős a jogi személyért. E jogi koholmány miatt, betű szerint követi
a kereskedelmi törvényeket, amelyeknek ez az entitás köteles engedelmeskedni.
A kereskedelmi törvény szerint két személy
közti bármilyen ügylet szerződésnek minősül
egészen addig, amíg betartanak három szabályt:
egyetértés, feltételek és kompenzáció. A szóbeli szerződésekhez ez elegendő. Az írásbeliek esetén mindkét félnek alá kell írni és dátummal
ellátni a dokumentumot. Mary Croft szerint:
„a szerződésjog az egyetlen jog. Az Alkotmány,
az Emberi és polgári jogok nyilatkozata, a törvénykönyvek, szabályok, rendszabályok, rendeletek, törvények stb., amire a legtöbb ember jogként gondol, és azt hiszi, hogy a szabad, szuverén emberekre4 érvényesek, azok csupán a vállalati entitásokra vonatkoznak. Ha nincs szerződés, nincs ügy. A szerződés a jogalap, törvény.”

SZERZŐDÉS
Egyetértés

önkéntes és a felek által ismert

Feltételek
érthető és teljes

Kompenzáció

tisztességes és elegendő
Aláírások

dátum

Amennyiben a jogrendszer szerződéseken alapszik, hogyan vonhatnának felelősségre,
hiszen nem adtam önkéntes és tájékozott (tájékoztatáson alapuló) beleegyezésemet.
Igazad van! Amikor aláírtad, hogy gépjárművezető leszel, jogosítványt szerzel,
nem egyeztél bele, hogy követni fogod a KRESZ szabályait. A szerződés így nem
érvényes. Amikor aláírtad az első jövedelemadó bevallásodat, nem egyeztél bele,
hogy ezáltal adófizetővé válsz, aki megígéri, hogy beadja minden évben a bevallását. Így ez a szerződés sem érvényes. E szerződésekben és az összes többiben,
amit tudatlanul írtál alá, a három szabály nem lett betartva.  Továbbá, az írásbeli szerződések esetén mindkét fél aláírása szükséges, nemcsak az egyiké. Ezek
a szerződések érvénytelenek, de a vállalati/tengeri jog szerint bűnös vagyok,
amíg ártatlanságom bizonyítást nem nyer!
4   A „szabad, szuverén emberek” kifejezés a természetes személyekre vonatkozik az esetjogban
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A jogosság és jogszerŰség összehasonlítása

Óriási zűrzavar van a jogosság és jogszerűség terén. Mégis a képlet egyszerű. Kettőjük együtt egyenlő: állampolgárság. A probléma az, hogy mindkét
fajta személy, a természetes és a jogi is fájdalmasan vergődik a halál akváriumában, mert elválasztottak teremtő szellemüktől. Az első Isten teremtménye,
a második az államé.
jogosság

jogszerűség

A szárazföld törvénye

A tenger törvénye

Természeti törvények, kozmikus
törvények, szokásjog, esetjog

Római/kánon/polgári
tengeri/társasági/szerződésjog

Tájm Mária

TÁJM mÁrIA

Születés

Születési anyakönyvi kivonat

Hús-vér természetes személy

Jogi személy papíron, vagy stróman

Isten adta jogok
A természetből fakadó jogok

Állami előjogok
Munkavállalói előnyök

Emberi lényekhez tartozó kötelességek

Állam által kirótt kötelességek

Alattvaló – Isten/természet tulajdona

Alattvaló – Az állam tulajdona

Egyetlen törvény: azt tedd másokkal,
amit szeretnél, hogy veled tegyenek.

Törvények milliói

Könyörületes Isten = Lucifer
(Fényhozó)

Bosszuálló Isten = Sátán
(Ellenség)
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17	titkos társaságok és a törvény

A bírók, a legtöbb ügyvéd és ügyész titkos társaságok tagjai. Ezek
közül néhány jól ismert: Szabadkőművesség, Koponya és Csontok, Toll és Tőr,
AMORC stb. Ügyvédek, akik a Bar tagjai, gyakran viselik az Esquire címet,
aminek jelentése: pajzshordozó. A pajzs megtalálható a bíróságokon. Az itt
bemutatott, a Brit Korona címerpajzsa a kanadai bíróságokon a falon függ,
a bíró mögött.  
A használt jelképek nagy jelentőségüek. A bal oldalon lévő oroszlán képviseli Júda Házát (kettőt
Izrael tizenkét törzse közül). Az unikornis
jobb oldalt Izrael Házának jelképe (a másik
tíz törzsé). A felső oroszlán jelképezi Jézus
Krisztust, a Föld igazi királyát a Meroving
vérvonal leszármazottai szerint (3. kötet).
A címeren található Dávid király hárfája,
a királyi koronák és más jelképek megerősítik a Brit Nemzetközösség bíróságának szövetségét Izrael leszármazottaival.
Francia kifejezéseket találunk e címeren: „Dieu et mon droit” és „Honi soit qui
A brit korona címerpajzsa
mal y pense”. Az 1070-ben Hódító Vilmos
által Nagy-Britanniában bevezetett, római/kánon jog francia eredetére utal.
Ugyanebben az évben először hatalmazott föl egy zsidó uzsorás csoportot, hogy
üzleteljen Londonban, annak ellenére, hogy a katolikus vallás tiltotta az uzsorát.
Ily módon született hármas házasság, az uzsora, a római/kánon jog és az IzraeliBrit-Meroving birodalom között. A pénz/vallás/hatalom/jog házasság a mai nap
is létezik. Ez megmagyarázza, hogy miért Izraeli Brit koronája a Bar-nak nevezett frencsájz tulajdonosa. Egy magán jogirendszer, ami a világ összes országának jogrendszerét felügyeli.
A politikusok, akik megszavazzák a törvényeket, a szenátorok, akik engedélyezik
(törvényhozói rendszer), a bírók, akik elítélik mindazokat, akik megszegik a törvényeket (igazságszolgáltatási rendszer), mindannyian dróton mozgatott bábok,
akiket helyükön Izrael Brit Koronája (végrehajtó rendszer) tart, melynek birodalma alattomban elárasztotta a világot. E politikusok/szenátorok/bírák/magas rangú
hivatalnokok alkalmazási feltétele világos: 1) luciferi szövetség egy titkos társaság
tagjaként; 2) Elkötelezettség, hogy szembe menjenek lelkiismeretükkel; 3) A lehető legtisztább kék vér (3. és 4. kötet).
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18	védettség és büntetlenség

Azt mondják, hogy az igazságosság bekötött szemű
istennője, Jusztícia előtt minden ember egyenlő.
A probléma az, hogy csal! Ha eladnád a lelked,
hogy egy nagyhatalmú titkos társaság tagja
lehess, semmit sem kockáztatsz. Törvények
felett állsz. Ha közönséges állampolgár vagy,
a törvények felett
engedelmeskedned kell a törvényeknek, vagy
kockáztatod, hogy megbüntetnek. A törvények
alávetettje vagy. Ez a régi akváriumi kettősség
a törvényeknek alávetve
– vagy a titkos társaságod Nagymesterének vagy
a törvényeknek engedelmeskedsz. De nem akarom eladni a lelkemet, és nem akarok engedelmeskedni sem. Van egyáltalán megoldás? Igen! A harmadik lehetőség a törvényeken túli lét, amikor kiugrasz az akváriumból. Most láthatod, hogy miért van az, hogy azoknak az embereknek, akik magas pozíciókat választottak a társadalomban nincs se lelkiismeretük, sem lelkiismeret-furdalásuk. Tudják: amíg engedelmeskednek a háttérben megbúvó mestereiknek,
védelmet élveznek. Néhány aktivista követeli a magas politikai pozíciót betöltők felelősségre vonását bűntetteikért. Ez lehetetlen! Senki sem ajánlkozna e feladatokra, ha ez lehetséges lenne.
túl a törvényeken

A politikusok figyelmen kívül hagyhatják a törvényeket a parlamenti (országon belüli)
vagy diplomáciai (másik ország) mentelmi joguk miatt. Amikor e trükk nem működik, a büntetőjogi mentességükre hivatkoznak. Különleges bíróságok mentik fel őket
bűncselekményeik alól, amíg az előírásoknak megfelelően mentegetőznek. Néhány
amerikai állampolgár megpróbálta beperelni Dick Cheney-t és G.W. Bush-t emberiség ellen elkövetett bűncselekményeikért. Szó se lehet róla! Döntéseiket hivatali idejük
alatt hozták, ami automatikusan politikai mentességet jelent számukra. Egyes szakmák
tagjai munkájuk végzése közben gyakran törvényellenesen cselekszenek: rendőrök, titkos ügynökök, ügyvédek, bírók, ügyészek, kormányhivatalnokok és tisztviselők, adószedők, börtönőrök, katonák és elöljáróik, diplomaták stb. Amíg engedelmeskednek
mestereik parancsainak, védelem alatt állnak. Ha szembe mernek szállni velük, elveszítik állásukat, tisztségüket, nyugdíjukat, hírnevüket és néha életüket.
Eisenhower amerikai elnök a legnagyobb háborús bűnösök egyike. A II. világháború után 1,7 millió német katona halt meg embertelen körülmények között a Genfi
Egyezmény besorolása alá nem tartozó, ún. „lefegyverzett ellenséges erők” számára
kialakított táborokban. A katonák nem kaptak semmiféle ételt, vizet, egészségügyi
ellátást, ágyat vagy latrinát. Mindenki tudja, hogy a „történelmet a győztesek írják”
(Churchill). Eisenhower a német foglyok halálát az oroszokra hárította, és így vétke
büntetlen maradt. Most mát tudod, hogy miért!
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19	szervezett bŰnözés

A szervezett bűnözést irányító, hierarchikus csoportokat maffiának hívják. Két alaptípusa van. Az első: a törvényes, maga a kormány. Nagy tekintélynek örvend. A második: a törvénytelen, a kormánnyal azonos piacokon verseng. Megvetésben van része. Valamely titkos társaság ranglétráján felfelé haladva látható, hogy e társaságok ugyanazon csúcsbábosai irányítják mindkettőt.
A sok pénzt hozó üzleteket az elit mindenféle versenytársat kiiktatva akarja irányítani.  A kormány a bűnözésellenes törvényeivel jó szolgálatot tesz e kívánalom kielégítésére.
De a kormánynak nem szükséges törvénytelenül pénzt szereznie! Nincs elég az adóinkból? Nincs! A világ minden országa hatalmas összeggel tartozik a magánbankároknak. Az adók szigorúan csak e semmiből teremtett hamis adósság kamatainak fizetésére szolgálnak. (6. kötet). Más, titkosabb pénzkeresési módok szükségesek, hogy pénzelhessenek költséges és nyilvánosságra nem hozható fekete projekteket, melyek célja a népesség még szigorúbb irányítása: elmekontroll, titkos
csúcs-technikák, földalatti bázisok, támaszpontok a Holdon, a Marson, és így tovább. E folyamatot elősegítő fő bűnözésellenes törvények a következők:
a) Kábítószer-ellenes törvények
Sok oka van annak, hogy a törvényes maffia miért akar kábítószer-ellenes törvényeket keresztülvinni. Először is a törvénytelen drogokhoz nehezebb
hozzájutni, ezért magasabb áron lehet eladni. Aztán a katonaság és a magánzsoldoshadseregek bevetésével a nagyhatalmú kormányok számára lehetővé válik
a drogtermelő országok irányítása. A világ összes hadserege az elitnek dolgozik,
és szigorúan arra használják, hogy uralkodjanak a különböző törvényes és törvénytelen piacokon. Az első számú ilyen piac a kábítószereké.
A kábítószer-előállító országokban a hadsereget a piac ellenőrzésére használják.
A műszaki részleteket az egész világon a CIA hangolja össze. Kiképezni a helyi
zsoldosseregeket, amelyeket a későbbiekben a kormány megdöntésére, kábítószer-előállításra, és a marketing kézben tartására vetnek be. Tekintélyes nemzetközi bankok pénzelik e műveleteket, és hatalmas összegeket mosnak tisztára. Az
új, még erősebb függőséget okozó kábítószerek – crack, ecxtasy, salvia, gombák
stb. – kutatásába is fektetnek. A legtöbb kábítószert a szegények vásárolják és fogyasztják. 2003-ban a kábítószerpiac forgalma 322 milliárd dollár volt, melynek
44%-a Észak-Amerikába, 33%-a Európába irányult. A törvénytelen kábítószerek gyakran kéz a kézben járnak más törvénytelen piacokkal – prostitúció, fegyverek, szerencsejáték. Az elit tagjait (politikusok, üzletemberek, bírák, egyházi
vezetők) függőségeik – kábítószer, szex, pénz, hatalom, szerencsejáték stb. – révén tartják kézben.
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b) Fegyvertartás-elleni törvények
A kábítószer-kereskedelem gyakran jár együtt fegyverkereskedelemmel. Az
ópium-, kokain-, amfetamin-előállító vagy kendertermesztő országokba a repülőgépek csordultig töltve fegyverekkel érkeznek, és kábítószerrel megtömve távoznak.
Mivégre ez a sok fegyver? Magán fegyveres csoportok kiképzésére használják, amelyekkel az elit puccsokat szervez a kábítószer-termelő országokban, hogy bábkormányokat juttassanak hatalomra, amelyek fenntartják a fegyvert-kábítószerekértkereskedelmet. Manapság a kis bűnözők könnyedén juthatnak fegyverhez.
A népesség elszegényedésével, az erőszakos hollywoodi filmekkel, az agresszív számítógépes játékokkal, a népszerű zeneszámok barbár üzeneteivel, a munkahely
nélküli fiatalsággal, és a szegényekkel teli társadalomban nagy a csábítás a fegyverek iránt, hogy raboljanak és gyilkoljanak. Pánikot
gerjesztenek szervezett mészárlásokkal. A médiával idomított köznép szigorúbb törvényekért kiált
a fegyverkorlátozások érdekében. Az USA állampolgárai a legellenállóbbak a fegyverkorlátozó törvényekkel szemben, mivel a népesség ragaszkodik Alkotmányának fegyvertartást megengedő 2.
kiegészítéséhez. Ezért szervezett az elit elmekontrollált és ledrogozott gyilkosok bevetésével oly sok
«A Szabad állam biztonságához Egy jól
iskolai lövöldözést. Egyetlen céljuk, hogy mindenszükséges, ezért az emberek
áron meggyőzzék az amerikai népességet, fogadják Irányított nemzetőrség
fegyvertartáshoz és
el a fegyvertartás korlátozását.
viseléshez való jogát nem
szabad korlÁtozni»

c) Prostitúció-ellenes törvények
Jól ismert tény, hogy közvetlen kapcsolat létezik a törvénytelen kábítószerek használata és a prostitúció között. Mégis a legtöbben nem hajlandóak tudomásul venni, hogy a fiatalkorú prostitúció a nemzetközi pedofília hálózatoknak
köszönheti létét, hisz ők szállítják a „friss húst”, a politikai-, vallási-, üzleti élet
vezetőinek és a nemességnek. Álljon itt néhány példa a sok közül. 2008-ban egy
ilyen hálózatot fedeztek fel Ausztráliában, melynek 2500 ügyfele volt 19 országban – Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kanada, Németország, Hollandia, Egyesült
Királyság USA stb. A rendőrség 400 ezer videót és fényképet kobozott el, amelyek rendkívül erőszakos szexuális cselekedeteket, kínzást és gyermekgyilkosságot
mutattak be. Négy különleges internet oldal lehetővé tette az ügyfelek számára,
hogy élőben nézhessék ezeket a szörnyűségeket. A gyermekek közül sokan csak
öt évesek voltak, és mindegyikőjüket ledrogozták. A Coderre ügy (Kanada, 2009,
bekábítószerezett szexrabszolgák) és a Dutroux eset (Belgium, 1996, pedofília)
két nemzetközi hálózathoz kapcsolódik, melyekben a kormány és a nemesség
nagyon fontos tagjai is benne voltak. David Icke szerint „a pedofília és a sátánizmus a kötőanyag, ami összetartja a fennálló hatalmi rendszer építményét”.
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Törvény által elrejtve

Az elmúlt néhány évtizedben új típusú, törvényeken kívül álló szervezetek jöttek létre, és működnek legálisan. Hogy megértsük ezt, fontos tudni, hogy
az ET-k (földönkívüliek) jelenléte az atombomba feltalálása óta általánossá vált.
1947 és 1952 között az USA-ban 16 UFO zuhant le, vagy lőtték le. Ezekből
65 földönkívüli testet szabadítottak ki – egyet élve. Az egyik repülő járműben
emberi testekből származó szervgyűjteményt találtak. Emiatt a földönkívüli-ufó
jelenség az emberi történelem egyik legjobban őrzött titkává vált. Az elit titkos
csoportokat hozott létre, és különleges törvényeket iktatott be, hogy kutatásait
elrejtve, informálatlanul hagyja a lakosságot.
A 1947-ben beiktatott Nemzeti Biztonsági Törvény hívta életre a Nemzeti
Biztonsági Tanácsot, és hatalmazta fel ezen egyének kis csoportját a hadsereg,
a haditengerészet és a légierő irányítására. Az USA és a Szovjetunió közti hidegháborút a földönkívüli-ufó jelenség elrejtésére találták ki. Az USA alig titkolt
diktatúrává vált, ami lehetővé tette az elnöknek, hogy kongresszusi szavazás nélkül is törvényerejű rendeleteket adhasson ki és hajtasson végre.
A CIA-t (Központi Hírszerző Ügynökség) szintén 1947-ben a Nemzeti
Biztonsági Törvény égisze alatt hozták létre. Különleges törvényi státus�szal rendelkezik, még az USA kormányától is független. Ugyanolyan módon
működött, mint a Gestapo a náci Németországban. Elnöki utasítások sorozata
fokozatosan felszabadította korábbi korlátozásai alól, és lehetővé tette a köznép
kíváncsi pillantásaitól távoli törvénytelen műveletek – kémkedés, elmekontroll,
kábítószer- és szexkereskedelem – szervezését. Ezek célja, hogy költséges fekete
projekteket pénzeljenek, amelyek túlságosan érzékenyek vagy lázítóak ahhoz,
hogy a nyilvánosság elé tárják őket.
A titokzatos NSA (Nemzeti Biztonsági Ügynökség) 1952-ben jött létre Truman
elnök utasítására. Arra szánták, hogy kommunikáljon a földönkívüliekkel,
feljegyezzen minden, e témával kapcsolatos információt, valamint közös
földönkívüli/emberi bázisokat (DUMB) építsen fel a Földön, a Holdon és
a Marson. Az összes többi hírszerző ügynökséget megelőzve, az USA titkosszolgálati költségvetésének 75%-át kapja.
Miután Eisenhower és barátja, Nelson Rockefeller (CFR, Külügyi Bizottság)
találkoztak két földönkívüli fajjal, létrehoztak egy ultratitkos csoportot MJ-12
néven. Küldetése a földönkívüli-ufó jelenségben érdekelt ügynökségek felügyelete. Hat csúcs kormánytisztviselőből és ugyanennyi CFR tagból állt, mely
utóbbi hat az ultratitkos Jason társaság mágusa volt. Az MJ-12 az évek során
gyakran változtatta nevét, de mindvégig főszereplő maradt.
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boszorkányüldözés

A terrorista fenyegetettség teszi lehetővé a hatóságoknak, hogy legkisebb
mozdulatainkat is megfigyeljék. Hamarosan automatikusan bebörtönözik azokat, akik beszélni vagy írni merészelnek az elit ellen. Azért, hogy befolyásolják
a közvéleményt, a média motoros bandákat veszélyes bűnözőkként tálal; spirituális keresőket szélsőségesekként; heavy metal rajongókat labilis bűnözőkként.
Mindeközben a törvényesen támogatott maffiózók – bankárok, bírók, politikusok, vezetők, nemesség – rendszeresen összegyűlnek, hogy kábítószerezzenek,
megerőszakoljanak, megkínozzanak, megöljenek és megegyenek gyerekeket és
csecsemőket (4. kötet). Mi történik itt? A történelem folyamán az elit részéről
mindvégig boszorkányüldözés folyt, olyan ürügyek alatt, mint: alkohol, fegyverek, szerencsejáték, kábítószerek, szekták, bandák, prostitúció, pedofília, gyorséttermi kaja, környezetszennyezés, terrorizmus. Az újabb és újabb törvények
ellenére a probléma exponenciálisan nő. Ez a helyzet teszi lehetővé az elit számára, hogy csaknem teljes mértékben irányítsa a tömegeket. Vizsgáljuk meg azokat
a területeket ahol a boszorkányüldözés a leggonoszabbá vált:
a) banda-, szekta-, terrorizmusellenes törvények
Effajta törvények tűnnek fel mostanság a legtöbb nyugati országban.
Kanadában a bandaellenes törvényt 1997-ben fogadták el. A szektaellenes
törvény 2001-ben született meg Franciaországban. Az USA terrorizmusellenes törvényét közvetlenül a 9/11 után fogadták el. Néhány látványos és előre
elrendezett esemény révén az elitnek sikerült lerombolnia a motoros bandák
(Hell’s Angels, a Pokol angyalai), furcsa szekták (Waco, a Naptemplom rendje) és szélsőséges csoportok (Al Qaeda) jó hírét. Mi a valódi cél e fondorlatos
cselszövés mögött? E törvények mögött gyülekezési szabadságunk felfüggesztése
lapul meg. Az elit biztosítani akarja, hogy az emberek ne jöhessenek össze, és ne
tehessenek kísérletet a rendszer megváltoztatására. Akik a megszabott normákon
kívül gondolkodnak, beszélnek és cselekszenek, veszélyesek számukra!  
b) Rágalmazásellenes törvények
E törvények meglepően fertőzőek. A világon mindenhol a Rágalmazás
Ellenes Liga (ADL) erőlteti keresztül ezeket. Az 1913-ban alapított, és a féltitkos zsidó csoport, a B’Nai B’rith által irányított ADL egyetlen dolog – az antiszemitizmus – ellen harcol. A rendkívül hatásos lobbizásnak köszönhetően
keresztülnyomtak Amerikában és Európában történelmi revizionizmusellenes
törvényeket, melyeknek következtében lehetetlen módosítani a II. világháborús
zsidó holokauszt hivatalos változatát.  Akik ezt mégis megtették, súlyos büntetéseket fizettek, sőt néhányan még börtönbe is kerültek. Mi az a titok, amit annyira kétségbeesetten rejtegetnek?  
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Noé fiainak adott Hét Törvény

Egyre több ország ismeri el a hét Noé-i törvényt, amelyet a babilóniai
Talmud szerint az özönvíz után Isten adott Noénak. Más néven: „Az erkölcsiség
hét egyetemes törvénye”. E törvényeket követő gójok (nem zsidók) a noahiták,
míg a gyakorló zsidóknak szánt, szélesebb mózesi törvényeket betartó zsidó
leszármazottak az izraeliták.
Az első hat Noé-i törvény a következőket tiltja meg: 1) bálványimádás (a hamis
istenek imádása, amely automatikusan kizárja a kereszténység Jézusát, a buddhizmus belső isteniségét, és a sokistenhitű hinduizmust); 2) istenkáromlás
(beleértve az izraeliták és noahiták sértegetését); 3) gyilkosság (kiterjed az abortuszra, az eutanáziára és a maszturbálásra is; 4) a nemi szabadosság (házasságtörés, vérfertőzés, állatokkal való közösülés, homoszexualitás, többférjűség, de
nem a többnejűség); 5) lopás (ide tartozik az adók és a jövedelemadó nem fizetése is); 6) az állatok kínzása (nekik is van lelkük). A hetedik törvény bíróságok
létrehozását parancsolja meg, amelyekkel az első hat törvényt rákényszeríthetik
a felnőtt népességre (12 éves kor a lányok és 13 a fiúk esetében). Amennyiben
egy város nem hoz létre noahita bíróságot, összes polgárát kivégzik. A bírónak
izraelita férfinak kell lenni, nem lehet nő, sem pedig noahita. A Talmud meghatározza, hogy e törvények bármelyikének megszegése önműködően főbenjáró
büntetést – lefejezést – von maga után. Tényleg úgy gondolod, hogy ez nevetséges és eltúlzott? Csak olvass tovább...
Ezeket a törvényeket már az USA és Izrael is elfogadta. E két ország elindította a noahita bíróságok felállítását. Az alábbi országok vezetői már formálisan
kifejezték nyitottságukat: Kanada, Franciaország, Ghána, Japán, Lettország,
Mexikó, Panama, Lengyelország. XVI. Benedek pápa 2007-ben nyilvánosan
elismerte a Noé-i törvényeket (Kétoldalú Bizottság Jeruzsálemben) és 2008ban (New York-i látogatása alatt) a zsidókat mint Isten kiválasztott népét. Ezek
nem egyszerű udvarias megjegyzések vagy gesztusok. Ez magyarázza meg, hogy
miért gyártottak, és szállítottak le az USA-ban 100 ezer guillotine-t (4. kötet).
És mégis...
Mindannyian a Földön élő emberi lények vagyunk. Amíg megbélyegzem
az emberek egy különleges csoportját, elválasztottá válok, és félek tőlük.
Virtuális ellenségeimmé válnak, harcolnom kell ellenük. Áldozatként
tekintek magamra, kinek védelemre, a megmentő törvényeire van szüksége.
Ez jelképezi az emberiség egyetlen konfliktusát – az elválasztottságot köztem és magam között, lelkem és testem között, és ennek kiterjesztését mások
és magam között.

