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AKVÁRIUM TÖRVÉNYE
2

NAGY SÖTÉTSÉG

Azt mondják: „A törvény előtt mindenki egyenlő”. A tévéhíradóra vagy az új‑
ságcímekre vetett gyors pillantással megbizonyosodhatunk ennek ellenkezőjéről. Híres
háborús bűnösök továbbra is urakként élnek, míg ártatlanok életfogytiglan börtönben
senyvednek. Igazságtalanság uralja nagymesterként világunkat.
Amikor igyekszem megérteni az igazságszolgál‑
tatási rendszert, fekete felhőben találom magam, ami
oly sűrű és oly sötét, hogy benne még egy hím keselyű
sem tudná megtalálni nőstényét. Ez egy okkult világ,
ahol minden mozdulat az árnyékban rejtőzködik, és csak
a fekete az egyetlen elfogadott szín. A bírók és ügyvé‑
dek rendszerint fekete talárt viselnek. A legünnepeltebb
polgári jogról szóló könyvet Lord Blackstone (Fekete
kő) írta, és a legnépszerűbb jogi szótárt Black (Fekete)
Jogi Szótárnak hívják. A híres egyetemek végzősei feke‑
te talárban veszik át diplomájukat, a papok fekete reve‑
rendát hordanak. A kormányok kétes ügyleteiket fekete
AMERIKAI FEKETE KESELYŰK
projektekbe rejtik. Fekete ruhába öltöztetett magán‑zsol‑
doshadseregük jelzéstelen fekete helikopterekkel utazik.
Feketébe öltözött férfiak érkeznek fekete limuzinokban, hogy fenyegessék azokat, akik
a fent említett fekete projektekről beszélni mernek.
Egy híres latin idézet kimondja: „Ignorantia juris non excusat” (a törvény nem
tudása nem mentesít). Nyilvánvalóan Julius Cézár idejében a mainál kevesebb létezett
belőlük. Manapság Kanada legkiválóbb jogászai sem ismerik a mindennapi életünket
szabályozó hatmillió törvény többségét. A helyzet csak rosszabbodik! Többre van szük‑
ség, mint kívülről fújni ezeket, meg is kell érteni! A jogi zsargon szándékosan érthetet‑
len. Az általánosan használt szavak közül jó néhány jelentését megváltoztatták. Ez csak
egy a sok közül, ahogy a hatóságok félrevezetnek bennünket. Egy másik: azt állítják,
hogy az alkotmány biztosítja a szabadsághoz való jogunkat, de alattomban törvényeket
hoznak, hogy születésünktől halálunkig szolgasorban tartsanak minket. Azt mondják
nekünk, hogy az ENSZ tagállamai megállapodtak, hogy tiszteletben tartják az Emberi
Jogok Általános Nyilatkozatát. Mégis következmény nélkül megtörténhet, hogy a fej‑
lett országok lerohanják és lemészárolják a fejletlen országok lakosságát. Hamarosan
nyilvánvalóvá válik, hogy a törvényhozók a törvények felett állnak.
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JOGI ZSARGON

Ghis gyakran mondja: „Az egészségügyi maffia bonyolultnak tűnhet, de sem‑
mi a jogi maffiához képest”. A hűtlenség és csalárdság a két fő pillére. Ez nyil‑
vánvalóvá válik, amikor megvizsgálod a hétköznapi szavak jogi szótár szerinti jelen‑
téseit. Kanadában a jogi dokumentumokat – az idézéseket, bírósági határozatokat
stb. – „Őfelsége” nevében adják ki, és „mindenkihez” címezik. A kanadai Igazság‑
ügyi Minisztérium meghatározásai:
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• Őfelsége: „A Korona” szinonimája, egy cég, amely a Brit Nemzetközösség
országai és tartományai végrehajtó hatalmát képviseli. (Tulajdonképpen a Templomos
Lovagok Korona Templomának szimbóluma, tulajdonosa a Vatikán. A nemzetközi
bankár‑elit tizenkét tagjából álló bizottsága működteti)
• Mindenki: „Őfelsége és a szervezetek”. A minisztérium így ír az idézésről:
„Mindenki, aki idézést kap, és nem jelenik meg – s törvényes mentséget sem tud fel‑
mutatni, melynek bizonyítása rá hárul – az itt (...) megadott időben és helyen, az
bűnös a) a büntetőbíróság hatáskörébe tartozó vétségben, és kétévi szabadságvesztésre
ítélhető; b) vétségben, amely azonnali ítélkezés alá esik.” (Jelenti ez azt, hogy Őfelsége
a vádlott és vádló egyben?)
• Szervezet: az alábbiak egyikét jelenti: „1) választótestület, jogi személy, válla‑
lat, társaság, vállalkozás, kereskedelmi egyesület, helyhatóság, vagy 2) társulás.” (A kife‑
jezés: „mindenki”, nem vonatkozik hús‑vér emberi lényre. Akkor kire utal?)
A jogászok jogot tanulnak, de az állampolgárok a törvényeknek tartoznak en‑
gedelmességgel. Patrick Simon, jól ismert francia jogász mondta egyszer: „A törvé‑
nyek a jog legnagyobb ellenségei”. Mi a különbség e két szó között? A jog a szabályok,
normák, szokások, törvények, jogszabályok, rendeletek, alapszabályok, alkotmány
és más törvényes és jogi szövegek összessége. A jogászok rendszerint a jogállamiság‑
ra hivatkoznak, mint az igazság eszményére, amin a fent felsoroltak alapulnak. Ezzel
szemben amikor törvényről beszélünk, akkor ez egy törvényhozó hatóság által ki‑
bocsátott, írásbeli, formális rendeletre vonatkozik, amely gyakran ellentmond más
jogi, ill. törvényes dokumentumoknak, és csak egyetlen célt szolgál: a polgárok irá‑
nyítását. A törvényeket politikusok hozzák, és bírák kényszerítik ránk, akik készek
közszolgálati kötelességük ellen fordulni. – Miért? Mert ténylegesen egyetlen törvény
betartatását várják tőlük: az akváriumét.
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EGYETLEN TÖRVÉNY

Az akvárium törvénye alapvető és egyszerű:
a nagy hal megeszi a kis halat. A halál akváriu‑
mában élünk, ezen egyetlen törvény célja a na‑
gyok kicsik fölötti uralmának biztosítása. Ami
az elitnek kedvez, nemcsak megengedett, ha‑
nem törvény által kikényszerített. Ha akadá‑
lyozza tervüket, tilos. Ez ilyen egyszerű.
Hova vezet ez a törvény? Világszintű
egyeduralomhoz! Egyetlen hatalmas hal marad
majd, hogy uralkodjék, és megnyomorítsa a többi‑
eket. Addigra felfalja már az összes közepes méretű
halat, akik megnőhetnének, és helyére törhetnének.
AZ AKVÁRIUM TÖRVÉNYE
Ez a hatalmas hal csak a kishalakat hagyja majd élet‑
ben, de elrendezi szaporodásukat, etetésüket, megszabja tevékenységeiket és az akvárium
erőforrásainak felhasználását, hogy minimalizálja a költségeket, és maximalizálja a nyere‑
séget. E hatalmas halnak az a meggyőződése, hogy az akvárium hatékony igazgatása szük‑
séges a hosszú és könnyű túléléshez.
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Ez az egyetlen magyarázat húzódik meg
az emberiség kezdete óta létrehozott törvények,
rendelkezések, szabályok, kormányrendeletek,
alapszabályok, alkotmányok és más jogi és tör‑
vényes dokumentumok mögött. Most azon‑
nal abbahagyhatod az olvasást, hisz mindent
tudsz! – Még nem! Meg akarom tudni, hogy
a nagyhalak miért akarják uralni az összes többit! Világunk elitje mesésen gazdag. Ha már
egyszer felhalmozták az első milliárd dollárjukat,
vásároltak három házat – egyet a hegyekben, egyet
a tengerparton és egyet a városban –, négy autót, egy
vitorlást, egy gyönyörű feleséget, három szeretőt (fehéE TÖRVÉNY VÉGSŐ EREDMÉNYE
ret, feketét és sárgát), és már van egy tucat gyerekük,
mi többet akarhatnának? Mindegyikük azért akar nagyhallá válni, mert betegesen retteg
attól, hogy valaki uralja. Ugyanaz a törvény vonatkozik a halakra és az emberekre: az
uralkodó felfalja az uraltat. Ezen alapvető és esztelen halálfélelem taszít minket elkerül‑
hetetlenül a világdiktatúrába.
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A HELYES ÉS HELYTELEN KETTŐSSÉGE

Minden törvény a helyes és helytelen kettősségen alapul. Valami helyes, ha szol‑
gálja a nagyhalakat, helytelen, ha bármilyen módon sérti az érdekeiket. A személy, aki
segíti a nagyhalakat, jó, aki akadályozza terveik megvalósulását, rossz. Ez egy nagy
nyertes/vesztes, igazságos/igazságtalan, indiánok/cowboyok, angyalok/démonok, kor‑
mányzók/kormányzottak, köz/magán stb. játék.
A soha véget nem érő kettősség egyetlen alapvető problé‑
mából fakad: a lélek1 és a test (fizikai, érzelmi/vitális, mentális)
elválasztottságából. Azt a benyomást kelti, hogy a teremtő
szellem rajtam kívüli, és én csak egy szerencsétlen teremtmény
vagyok, aki szenved földi életében, és a halála utáni mennyor‑
szágról álmodozik. A vallás és a spiritualitás egyaránt a meg‑
osztás fenntartását szolgálja a teremtő szellem és a teremtett
anyag között (1. és 2. kötet). Az elválasztottság teszi lehetővé
a kormánynak, hogy betüremkedjék a kettő közé, és irányít‑
sa a teremtményt a teremtő nevében (4. kötet). Ez megmagya‑
rázza a vallás és kormány cinkos együttműködését (3. kötet).

PIRAMIS AZ AMERIKAI
DOLLÁRON

Mindezek ellenére vannak fontos törvények, amelyek mind a nagy‑, mind a kishalakat szolgálják. Vegyük példaként az alapvető vallási törvényt: „Ne gyilkolj!” Felettébb
örülök, hogy ezt a törvényt befoglalták az ENSZ Alapokmányába. Igazad van. Fontos
ez a törvény, bolygószerte a vallások és jogrendszerek is hivatkoznak rá. Senkit sem
szabad meggyilkolnom, kivéve háború idején, vagy ha ítélet végrehajtóként keresem
a kenyeremet, és az állam által halálra ítéltekkel teszem. Két szabályrendszer létezik.
Ki dönti el, hogy egy gyilkosság elfogadható‑e vagy sem? Politikusok és bírák! És ki
irányítja mindkettőt? A Pénz!
1 Lélek: egyéniesült és testet öltött Legfelsőbb Lény

Az akvárium törvénye

11

A világelit (vagyis az Illuminátusok) irányítják a pénzügyi rendszert is. Ők hoz‑
zák létre, és igényeiknek megfelelően módosítják a törvényeket. Amennyiben a köznép
ellenállásába ütköznek, várnak egy kicsit, és visszajönnek ugyanazzal a törvényjavaslat‑
tal, esetleg átnevezve. Ha az ellenállást nem tudják megtörni, akkor december 24‑én vi‑
szik keresztül, amikor a választott képviselők nagy része már szabadságra ment. Ha köz‑
felháborodásba ütköznek, súlyos válságot („természeti” katasztrófa, iskolai vagy köztéri
lövöldözés, robbantás, 09/11 stb.) szerveznek. A média nagyban eltúlozza a helyzetet,
és tökéletes megoldást ajánl. A megrázkódtatások okozta zavarodottság miatt a nép
véget vet a harcnak, és elfogadja a törvényt.
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A PÉNZ‑JOG DUETT

Mackenzie King, Kanada miniszterelnöke egyszer kijelen‑
tette: „Amíg a fizetőeszköz és a hitel kibocsátásának jogát nem
veszi vissza a kormány, és nem ismeri fel mint legnyilvánvalóbb
és legszentebb felelősségét, addig a parlament szuverenitásáról
és a demokráciáról folytatott minden beszéd csupán üres fe‑
csegés. Ha egyszer egy nemzet lemond hiteleinek irányításáról,
attól kezdve nem számít, ki hozza törvényeit. Ha egyszer az
uzsora hatalomra jut, megroppantja a nemzet gerincét”.
A politikusok a kormánytól a pénzkibocsátás jogát a magánbankárok kezébe
adták, ekkor elajándékozták saját országukat, elárulták az állampolgárokat, és törvé‑
nyesítettek egy láthatatlan kormányt, amit a nemzetközi bankvállalatok vezetnek. Az
Egyesült Államokban a Federal Reserve‑nek való hatalomátadás az alábbi, egymás után
hozott törvények révén valósult meg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1868. 14. kiegészítés – Az állampolgárok új osztályának létrehozása, a jogi személy,
ami a szövetségi kormány tulajdona.
1871. A szövetségi kormány céggé válik – USA.
1913. 13 központi bank2 létrehozása az USA Federal Reserve alatt.
1914‑1918. Az I. világháború segítségével súlyos adósságokba taszították az országokat.
1929/1932/1933. A Federal Reserve három gazdasági válságot robbantott ki.
1933 . Az USA összes aranytartaléka megszűnt. Az ország csődöt jelent. Az állam
megköveteli, hogy az összes amerikai állampolgár váltsa be aranyát fedezet nélküli
bankjegyekre. Minden tulajdon jogilag átkerül az állam nevére.
1936. A Federal Reserve garanciát követel. Az USA kormánya létrehozza a társa‑
dalombiztosítási rendszert, és biztosítékként használja állampolgárait.
1938. A Szerződésjog válik az egyetlen elfogadható joggá a bíróságon. A korábban
hozott törvényeket és rendeleteket hatálytalanították.
1941‑1945. Az USA adóssága exponenciálisan növekszik a II. világháború alatt.
1947. A Nemzetbiztonsági Törvény révén létrehoznak egy párhuzamos kormányt.
Az elnök tehetetlenné válik, mivel a Federal Reserve által kinevezett pénzügymi‑
niszter irányítja az államcsődöt.

Miért szavaznának meg a képviselők ilyen törvényeket? Mert korruptak, félre‑
tájékoztatottak, tehetetlennek érzik magukat, vagy rájuk ijesztettek. Csak pártjuk
2 Központi bank : az állam pénzügyi politikáját igazgató magánvállalat.
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elvárásainak igyekeznek megfelelni. Egy biztos: ha egyszer a kormány elvesztette
a pénz fölötti irányítást, nem tudja visszaszerezni. Ebbe az irányba tett bármilyen
lépés csupán átverés.
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A KÖZ/MAGÁN TANGÓ

A pénz irányítja a világot. Mayer Amschel Rothschild, a világ leggazdagabb
bankárdinasztiájának első tagja egyetlen mondatban foglalta össze, hogyan vált lehe‑
tővé ez a helyzet: „Engedd meg, hogy én bocsássam ki és felügyeljem egy nemzet pén‑
zét, és fütyülök rá, ki hozza törvényeit.” Ma bankoknak hívott magánintézmények
irányítják a kormánynak nevezett közintézményt. A magánszektor uralja az állami
szektort, és alakítja törvényeit azzal az egyetlen céllal, hogy nyírja a birkákat, és amikor
már nem adnak több gyapjút, elvezesse őket a vágóhídra, mialatt elhiteti velük, hogy
mindez az ő javukat szolgálja.
Az állami intézmények csupán „ernyőként”3 szolgálnak az olyan újfajta egyezsé‑
gekhez, mint az állami/magántársulások, melyekben az üzleteket úgy szervezik, hogy
az indulási költségeket és a veszteségeket az állam fizeti, míg a magánszektor a nyereség
bezsebelését vállalja magára. Jó példa erre a 2009‑es amerikai bankválság. A kormány
a magánbankokat a csődtől való megmentés érdekében 24 billió dollárral támogatta.
Ki fogja visszafizetni ezt az óriási adósságot? Természetesen a köznép! Ez nem kevesebb,
mint személyenként 80 000 dollár! És ez még nem is tartalmazza a kamatokat, mert
persze a pénzt a magánbankoktól vette fel az állam.
Jogrendszerünk az ősi hátvakaró elven működik: „Te vaka‑
rod az én hátamat, én pedig a tiédet”. A bankárok lefizetik a poli‑
tikusokat, akik cserébe a pénzemberek gazdagodását szolgáló tör‑
vényeket nyomnak át. Minél vagyonosabbá válnak a bankárok,
annál vaskosabbak a vesztegetési összegek. Egy másik általános
gyakorlat a forgóajtó. Ugyanazok a személyek mozognak a fontos
kormánypozíciók és a hatalmas vállalatvezetői posztok között. Ez
egy szív alakú ördögi kört formál – a Jó Pásztor Szent Szívét, ami boly‑
gószinten szervezi a korrupciót.
E köz/magán tangó teszi lehetővé a magánszektornak, hogy áthárítsa a kül‑
ső költségeket az államra. A multinacionális élelmiszerlánc, a Walmart e tangó tö‑
kéletes észak‑amerikai példája. A kormány kiadja a különleges engedélyeket, fizeti
az utakat, a víz‑, a szennyvíz‑ és elektromos hálózat kialakítását, adómentességet és
‑csökkentést ajánl, fizeti a Walmart alkalmazottak egészségbiztosítását, és gyakran
még élelmiszerjegyeket is ajánl azon alkalmazottaknak, akik nem tudnak kijönni
fizetésükből. Köszönhetően a kedvező törvényeknek, a Walmart egyeduralkodóvá
vált, és csődbe kergette a kis boltokat, helyi termelőket. Habár az önkéntesen a Wal‑
martban vásárlók nélkül e mészárlás lehetetlen lenne. Ha a lakosság nem hagyná
magát elkápráztatni a banki szolgáltatásoktól, befektetési lehetőségektől, a bankok
bezárhatnák kapuikat. Az állampolgárok behódolása nélkül az állami korrupció véget
érne. A probléma bennünk, belül van.
3 Az ernyőszervezetek szakmai vagy területi elven szerveződő szövetségek
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LESZÁMOLÁS

Machiavelli egyszer kijelentette: „Nem lehetnek jó törvényeink, ha nincsenek jó
fegyvereink.” Ki engedelmeskedne a törvényeknek erőszak híján? Talán senki, mert az
emberek ellenszenvvel viseltetnek népszerűtlen vezetőikkel szemben. A törvény kikény‑
szerítése erőszakszervezet révén alapvetően fontos, amennyiben az elit el akarja érni,
hogy a nép engedelmeskedjék törvényeinek. Képzeld csak el az utakat rendőrök nélkül,
a határokat hadseregek nélkül, és a börtönöket őrök nélkül. Ébredjünk rá, hogy a hiva‑
talos hatalom illuzórikus, és nem létezhet, ha nem kényszerítik ki erőszakkal. Minél
népszerűbb egy vezető, annál rejtettebb marad hatalma, annál könnyebben eltűrik.
Machiavelli szerint: „amikor az embereket jól kormányozzák, se nem akarnak, se nem
vágynak másmilyen szabadságra”.
Ami az uralkodó és uralt közötti leszámolásban kockán forog, az a hatalom. Az
elit szerencséjére az emberek félősek, engedelmesek és megvesztegethetők. Gyorsan el‑
adják lelküket vélt biztonságukért és védelmükért cserébe.
Mindenkinek megvan az ára. Egyesek többe kerülnek, mint
mások. A diplomácia az ármegállapítás művészete. Amikor
az ártárgyalás csütörtököt mond, előkerülnek az erőszakos
módszerek. A fizikai vagy érzelmi zsarolás általában elegen‑
dő, hogy bárki feladja szabad akaratát. Hallgassunk csak
meg egy tipikus állampolgárt:
„Hatalomról, gazdagságról, tekintélyről álmodozom,
és reménykedem, hogy halálom után a mennyországba ke‑
rülök. Hogy megszerezzem e jutalmakat, egész életem so‑
rán kész vagyok elveimet feladni. Még mindig nem veszem
észre, hogy ami a hatóságoktól érkezik, mindig mérgezett
ajándék, egy csapda, amit a Pásztor állít nekem, hogy el‑
kapjon, és lenyírja gyapjamat. Amikor a bennem szunnyadó
Fekete Birka felébred, és visszautasítom, hogy áruba bocsás‑
sam lelkemet, a Pásztor gyorsan előrántja botjait, és meg‑
akadályozza, hogy átugorjak a kerítésen. A hatóságok botjai:
kizárás, elkobzás, kiselejtezés és a halálom utáni pokol. Az
erőszakkal rám erőltetett törvények kizárólag a félelmeimen
alapulnak, és egyetlen célt szolgálnak: kényszerítsenek en‑
gem, hogy saját akaratom ellen cselekedjek, és lemondjak
szabad akaratomról. Erőszak nélkül nincsenek törvények. Nem létezhetnének a rend‑
őrség és a hadsereg kényszerítése nélkül, melyeket pedig én pénzelek!”
„Ne felejtsétek el, srácok! A játék neve: irányítás – Lindsay William”
9

JUSZTÍCIA ISTENNŐ

Az igazságot általában bekötött szemű, kezében mérleget és kardot tartó nő
jelképezi. Komolynak és nemesnek tűnik, de a valóságban kegyetlen, vérszomjas és
rettenetesen hazug. A szemét takaró kendő nem akadályozza meg abban, hogy részre‑
hajló legyen. Ítélete mindig előre eldöntött. Szerepe, hogy válassza, ami az elit tervét
szolgálja. A bal kezében tartott mérleg megtévesztés, hiszen döntései annak kedveznek,
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akiknek alkalmazásában áll. A kardja messze nem díszítés. Arra használja,
hogy kínozza áldozatait, és hidegvérrel levágja a „bűnösök” fejét. miköz‑
ben felissza szenvedésüket.
Gyönyörű és könyörtelen istennőnk az (igazságszolgáltatás, a bün‑
tetések kiszabásának durva módját alkalmazó) igazságügyi minisztériumot
jelképezi. Mégis sikerül elhitetnie velem, hogy a jog‑ és igazságszolgáltatás
azért van, hogy gondoskodjék biztonságomról, védelmemről, szolgál‑
ja,
akik helyesen cselekszenek, és megbüntesse azokat, akik helytelenül. A kor‑
mány Jusztícia istennőt óriási tisztelettel övezi. Képmását bíróságokon he‑
lyezi el, igencsak luxus palotákban (összehasonlítva egy tipikus börtön igénytelenségével).
A bírók, ügyészek, ügyvédek és hivatalnokaik tekintélynek örvendenek, míg az ítéletükre
várók, vagy akik büntetésüket töltik, kényelmetlen és zsúfolt körélmények közé kénysze‑
rülnek. A régi időkben a bíráknak udvaruk volt, nemesi címet kaptak. Néhány bíró még
mindig fehér parókát visel, hasonlóan a nemesekhez, és prémmel díszített cifra ruházatot.
E részletek hatásos megfélemlítő eszközök.
A hallgatóságtól elvárják, hogy felálljon, mikor a bíró a tárgyalóterembe lép.
Olyan megszólításokat kell használniuk, mint „méltóságos uram”, „kegyelmes uram”.
A bíró magas dobogó tetején ül, és engedelmességet követel, első látásra ártalmatlan‑
nak tűnő „fegyvere” használatával. Mégis amikor az ítélet kimondatik, és a bíró kalapá‑
csa lesújt, sokan börtönben találják magukat. E kalapács nagyon is veszélyes fegyver.
A bírák, ügyészek, ügyvédek karneválszerű megjelenése ellenére a tárgyalóterem
nagyon is komoly hely. Finom hazugságok, két‑ vagy háromértelmű szavak, előre meg‑
hozott döntések, biztonsági őrök, fegyverek, fojtott atmoszféra, mesterkélt arcok... Ez az
egész fenyegető energiát sugároz. Az igazságszolgáltatás a laikus számára veszélyes játék.
Veszíteni drága dolog. Sőt még nyerni is költséges lehet, a jogi kiadásokat tekintetbe véve.
Az egyetlen, aki mindig nyer, az az elit. Adószedője, a bíró, zsíros fizetést kap, hogy az
állampolgárból – aki előnyt igyekszik húzni törvény adta lehetőségéből – pénzt csikarjon
ki. Ebben rejlik az egész igazságszolgáltatási rendszer egyetlen célja.
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TYÚKÓL

A tárgyalótermet tyúkólhoz hasonlíthatjuk.
A nézők a két fél ügyvédei között lenyűgöző kakas‑
viadalt csodálhatnak meg. Amikor az ügy kritikus,
a győztest a Nagy Pénz előre kiválasztja. Az egész álar‑
cosbál a túlélés, a halál előszobájának nagyon alacsony
rezgésén folyik. Most vizsgáljuk meg a tárgyalóter‑
mekben található különböző vészjósló madarakat.
Az ügyvédek az ügyvédi kamara tagjai,
ami szakmájuk védelméért és szabályozásáért felelős. Csak ügyfélfelkérésre járhatnak el
a bíróságon. Ahhoz, hogy fontos és jól jövedelmező bírósági ügyekben szerezhessenek
megbízást, valamely politikai pártot kell szolgálniuk. Arról álmodoznak, hogy egyszer
majd bírók lesznek, mivel ez magas tiszteletdíjjal, nagy hatalommal és elismertséggel
jár. A leghűségesebb és legokosabb ügyvédeket választják ki erre a pozícióra, amikor
pártjuk megnyeri a választást, és a hátvakaró játék folytatódik.
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Hogy az ügyvéd bíróvá váljék, titkos társaság (3. és 4. kötet) tagja kell hogy
legyen, és vak engedelmességet kell fogadnia vezetőinek. A bíró, amikor kényes
ügyben kell eljárnia, az elvárt ítéletet utasításba kapja. Ha szembe mer fordul‑
ni titkos mesterei akaratával, karrierje derékba törik, mint ahogy Andrée Ruffo,
québeci bíró 2006‑ban megtapasztalta ezt. Mikor megtudta a legfelsőbb bíróság
döntését, megjegyzése a következő volt: „Lehet, hogy alulértékeltem a bíróság tör‑
zsi szervezetét és a tényt, hogy egy szabad nő sok embert zavarhat.” Tudnia kellett
volna, hogy egy bíró nem engedheti meg magának, hogy szabad legyen. Ahhoz,
hogy megtartsa pozícióját, az elit szolgájává kell válnia, és vakon engedelmesked‑
ni parancsainak. Automatikusan megfosztják székétől azt a bírót, aki úgy dönt,
hogy a lelkiismeretét követi. Fontos ügyekben még a saját vagy családtagjai életét is
kockára kell tennie. Az elit könnyen szervez baleseteket vagy betegségeket, amelyek
kihatnak valaki fizikai, érzelmi vagy mentális egyensúlyára. Felmászni a szamárlét‑
rán igencsak veszélyes lehet.
A jogászok és a politikusok kéz a kézben sétálnak. Mindkettőjük tartozhat
ugyanazon politikai párthoz. Amikor az egyik feljut a szamárlétrán, segíti a másik bol‑
dogulását. Az egymásnak tett szívességek lehetővé teszik, hogy az egyik bíróvá váljék,
a másik pedig kedvező ítéleteket kapjon. A jogászoknak nagy politikai befolyásuk van,
közvetlen jelenlétükkel (pl. képviselő) vagy tanácsadókként adott javaslataik révén.
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ÜGYVÉDI KAMARA

A legtöbb ügyvéd ugyan nem tudja, de a világ összes ügyvédi kamarája – bele‑
értve Kínát és Iránt is – a Nemzetközi Ügyvédi Kamarai Egyesület (Bar) alá tartozik.
Néhány forrás szerint az ügyvédi kamara (angolul: bar) a British Accredited Registry
(BAR) kezdőbetűiből álló mozaikszóból származik. Mások azt állítják, a védőkorlát‑
ból (angolul bar), ami elválasztja a bíróságot (bírák, ügyvédek, ügyészek, esküdtszék,
vádlott) a közönségtől. Québecben amikor egy tanút felkérnek, hogy álljon a bíró elé,
általában azt mondják: „jöjjön a korláthoz”. Kutatók szerint (például Daniel J. Towsey)
az ügyvédi kamara a Bar Mitzvah Társaságot képviseli. A Bar Mitzvah héber szavak
jelentése: „az isteni törvény fiai”. A judaizmus szerint az ügyvédi kamara ekkor az Iste‑
ni Törvény (Bar) Fiainak (Mitzvah) szakmai rendje. Nagy‑Britannia közvetlenül kap‑
csolódik e valláshoz. Tudtad, hogy a „brit” szó (Brit‑ain, Brit‑ish) azt jelenti héberül
„a Szövetségből való”? Itt Izrael 12 törzsének szövetségéről beszélünk.
Nem véletlen egybeesés, hogy a Bar nemzetkö‑
zi főirodája Londonban a (Brit‑ish) City‑ben található,
egy Temple Bar‑nak (az isteni törvény templomának)
nevezett területen. A Bar magánvállalat, ami A Koroná‑
nak nevezett céghez tartozik, amit az 1701‑es alapítói
törvényben hozott létre Nagy‑Britannia parlamentje és
az anglikán egyház. E törvény tette lehetővé, hogy az
anglikán egyház feje Krisztus trónjára ülhessen, mert
ő közvetlen leszármazottja volt Jézus vérvonalának, aki
maga Juda zsidó törzsének leszármazottja Izraelben.
A Korona a Templomos Lovagok tulajdona, egy Vati‑
kánhoz tartozó vállalat (4. kötet). Ugyanezen 12 zsidó
család leszármazottai birtokolják az összes fent említett
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vállalatot. Ez az, amiért a judaizmus, kereszténység, iszlám mind a jeruzsálemi ősi
Salamon Templomára hivatkozik. Azt is megmagyarázza, hogy miért oly fontos
e város az elitnek. Erre kell felesküdnie az ügyvédnek, amikor a nemzeti Kamarai
Egyesület tagjává kíván válni. Az egész bolygót túszul ejtette ez a jogi összeesküvés.
Minden ami az igazságszolgáltatás világához tartozik, sötét és titkos. Még az
ügyvédi kamara tagjai által hordott fekete köpeny is úgy néz ki, mint egy varázsló
gúnyája. A középkorban ezt hordták a papok, doktorok, bankárok és az ügyvédek is.
A római időkben a kereskedők előnyben részesítették a fekete talárokat. Babilonban ezt
viselték a bírák és a főpapok. A kínai ügyvédek 2000 óta viselik. Jelenti ez azt, hogy
hivatalosan elfogadták az ügyvédi kamarák irányította jogrendszert?
A TÖRVÉNY, AZ TÖRVÉNY
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KETTŐS SZEMÉLY

A világ jogrendszerei kétféleképpen különböztetik meg az egyéne‑
ket. Vegyük Mari példáját. Ténylegesen két Tájm Mária van, mivel nevét
két különböző módon írják. Az első egy hús‑vér Mari, aki 1967‑ben
bújt ki anyja pocijából, és nevét kisbetűkkel írják, kivéve persze a kez‑
dőbetűket. Ezt a nevet találhatjuk anyakönyvében. Élő, hús‑vér em‑
beri lényt jelöl. A természetes személyt a jogosságon alapulva ismeri
el a jogrendszer, amely jogokat ad neki (szabadság, biztonság, vagyon,
boldogságra törekvés stb.), és kötelezi arra, hogy teljesítse az ezekkel
együttjáró kötelezettségeit, felelősségvállalást. Gyakran megemlítik,
hogy ezeket a jogokat Isten adta, és nem lehet tőle elvenni.
Québecben a születési nyilatkozatot a csecsemő világra jöttét
követően az orvos és az anya írja alá. Csak később kerül sor a ható‑
sági regisztrációra az anyakönyvezésről szóló törvény szerint. A la‑
tin regis szó királyt, államfőt vagy mestert, urat jelent. Ténylegesen
azzal, hogy az anya aláírja ezt a dokumentumot, gyer‑
mekét átadja A Koronának. Törvény szerint újszülött
csecsemője ezzel az állam alattvalójává, állampol‑
gárrá, egy emberi erőforrássá válik.

JOGI SZEMÉLY VAGY
STRÓMAN

HÚS‑VÉR
TERMÉSZETES
SZEMÉLY

A kormány azzal ünnepli új szolgája születését, hogy
létrehoz és bejegyez egy új magánvállalatot, a kormány tulaj‑
donát. Ugyanazt a nevet adja, ami megjelent az anyakönyvben,
de a nevet nyomtatott nagybetűkkel írja: TÁJM MÁRIA. A név
mellé kerül a születési anyakönyvi kivonat száma. Ez a szám és
a nagybetűkkel írott név egy vállalatot jelöl, egy mesterséges enti‑
tást, egy strómant, a jogszerűségen alapuló jogi személyt. Előjo‑
gokat élvez, egészen addig, amíg teljesíti kötelességeit. E vállalat
egy jövőbeli adófizetőt, egy kezest képvisel. Ez teszi lehetővé
a kanadai kormánynak, hogy 850 ezer dollárt (vagy többet)
kölcsönözzön központi bankjától.

