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Zastrzeżenia

Zasady Uczestnictwa

Prezentacja
Zoom

dla początkujących

Prezentacja dla Początkujących

Platforma Discord

Pytania i Odpowiedzi
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Zastrzeżenia

Nie jesteśmy 
profesjonalnymi doradcami

Nie posiadamy kwalifikacji 
prawnych

Nie ponosimy odpowiedzialności za 
nieprawidłową interpretację tych 
informacji

To nagranie nie jest przeznaczone 
do celów edukacyjnych

Zachęcamy do przeprowadzenia 
własnych poszukiwań

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
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Zasady Uczestnictwa

❑ Ta prezentacja Zoom jest dla osób, które nie mogą 
uczestniczyć na żywo

❑ Jeżeli chcesz zachować anonimowość, wyłącz kamerę i zmień 
swoje imię na ekranie

❑ Użyj funkcji MUTE (wyciszanie mikrofonu), chyba że zabierasz głos

❑ Honoruj zasady Prawa Naturalnego i szanuj opinie oraz prywatność 
wszystkich członków

❑ Spotkanie zostanie nagrane i udostępnione 
na platformie Discord oraz BitChute

❑ Użyj funkcji podnoszenia ręki lub funkcji czatu (CHAT), aby zadać 
pytanie
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Czy jesteś gotów na poznanie możliwości wyjścia z systemu?

Najpierw poznaj, jak działa system…

„Sekret wolności tkwi w kształceniu ludzi, 
podczas gdy tajemnica tyranii 

polega na utrzymaniu ich w ignorancji”

- Maksymilian Robespierre
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Gdzie teraz jesteśmy?

❑ Okres przejściowy

• Globalny reset następuje zazwyczaj  co 70 lat +/- 20 lat
• Ro O’Deck i KT (1 godz 45 min):
• PRIVATE V PUBLIC: KL SPEAKS TO OD; YOU HAVE THE POWER AND MORE…

• Prosci ADKAR Model for Change (MODEL ZMIANY wg Prosci Adkara)
https://www.prosci.com/adkar

❑ „Operacja Lockstep” 2010 (by Rockefeller)

• 2010: Rockefeller’s „Operation Lockstep” Predicted 2020 ‘Lockdown’. 
Published on August 25, 2020, written by James Fetzer
https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/

❑ Event 201
• https://sociable.co/government-and-policy/timeline-great-reset-agenda-event-201-pandemic-2020/
• Event 201 Pandemic Exercise: Highlights Reel. Nov. 2019 (11 min wideo):      

https://www.youtube.com/watch?v=AoLw-Q8X174

https://www.bitchute.com/video/5fjIzrpBsqO5/
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SCENARIUSZ ROCKEFFELERA „LOCKSTEP” 2010

Nowy, śmiercionośny szczep wirusa zoonotycznego zabija 20% 
światowej populacji, głównie „ zdrowych młodych dorosłych”.  

Śmiertelny wpływ na gospodarkę, przemysł, turystykę i 
łańcuchy dostaw; sklepy stoją puste od miesięcy.

Za niepowodzenia w powstrzymywaniu obwinia się     
„śmiertelną pobłażliwość’ krajów zachodnich.

Szybkie wprowadzenie w Chinach obowiązkowej kwarantanny
i „prawie hermetyczne” zamykanie granic oszczędza miliony.

Światowi przywódcy „napinają mięśnie”, wymagając masek na 
twarz i sprawdzania temperatury ciała w miejscach 
publicznych, takich jak sklepy spożywcze i stacje kolejowe.
Po pandemii, środki kontroli „trzymają się” i są 
„intensyfikowane”.

Obywatele rezygnują z prywatności na rzecz stanu 
„paternalistycznego” z obowiązkowymi identyfikatorami 
biometrycznymi.

Afryka, Azja Południowo-Wschodnia i  Ameryka Środkowa 
ponoszą nieproporcjonalne straty z powodu braku protokołu 
„powstrzymania”.

PANDEMIA COVID-19, 2020

Wirus zoonotyczny atakuje świat, naukowcy przewidują 
miliony zgonów. 

Śmiertelny wpływ na ekonomię, przemysł i łańcuchy dostaw.

Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump obwiniane za 
brak troski i gotowości.

Chiny stają się pierwszym państwem, które zamknęło swoich 
obywateli i nałożyło obowiązkowe kwarantanny.

Kraje europejskie, Wielka Brytania i Ameryka są de facto lub 
oficjalnie na lockdown, zamykają granice, ograniczają 
podróże, wprowadzają godziny policyjne i zakłócają dostawy.

Rządy narzucają dystans społeczny i zamknięcia; 
bezprecedensowe zamknięcie wszelkiej działalności 
społecznej; zakaz dużych zgromadzeń.

Duża liczba - wręcz dysproporcjonalna - wśród celebrytów, 
polityków  i sportowców, uważanych za zakażonych.
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ONZ Agenda 21 and Agenda 2030

❑ 21/30 „Sustainable Development”

▪ Rejestracja 179 państw (Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992)

▪ Zgłoszenie 193 państw członkowskich w 2015 roku

❑ Styl życia, wzorce i konsumpcja zamożnej klasy średniej – wysokie 
spożycie mięsa, stosowanie paliw kopalnianych, urządzenia, 
klimatyzacja i podmiejskie mieszkania (Earth Summit in Rio)

▪ „Szukając nowego wroga, który by nas zjednoczył, wpadliśmy na pomysł, że … 
zagrożenie globalnym ociepleniem pasowałoby do rachunku… prawdziwym 
wrogiem jest wiec sama ludzkość… wierzymy, ze ludzkość potrzebuje 
motywacji, a mianowicie wspólnego przeciwnika, aby zrealizować rząd 
światowy. Nie ma znaczenia, czy ten wspólny wróg jest prawdziwy lub… 
wymyślony w tym celu”. (Maurice Strong, Club of Rome).

❑ Zmiana naszego życie zgodnie z wizją ONZ i pod egidą oraz agendą jednego 
światowego rządu. Pod pozorem ratowania planety przed destrukcyjnymi ludźmi, 
własność prywatna musi zostać zniesiona; każdy musi mieszkać w strefach o 
mieszanym użytkowaniu, pięć minut spacerem od pracy i szkoły, używając komunikacji 
publicznej. Ziemia musi powrócić do stanu naturalnego.
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Według danych Donny Holt, w czerwcu 2008 r., The One Planet Communities
zaproponowało poniższe zmiany: 
https://bradleycountynews.wordpress.com/2012/02/02/the-loss-of-American-property-rights-to-the-united-nations/

▪ 58% mniej energii elektrycznej
▪ 65% czasu przestoju pojazdu 
▪ 87 litrów wody mniej na osobę
▪ 50% zmniejszenie ilości posiadaczy samochodu
▪ 40% wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych zasilanych energią słoneczną 
▪ Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez 6 do 2 domów do 2020 r. 
▪ Domy ułożone piętrowo w celu uniknięcia rozbudowy osiedli mieszkaniowych
▪ Pięć minut życia (5 minut spacerem lub rowerem od domu do sklepu, pracy, mieszkania, 
▪ chodzenia do szkoły)
▪ Spacer lub rower w obrębie społeczności 
▪ Dzielenie się samochodami na krótkich dystansach lub z jednej społeczności do drugiej 
▪ Kolej dużych prędkości na dłuższych dystansach 
▪ Zniknie posiadanie na własność samochodów 
▪ Rozwój, indoktrynacja, prawa i regulacje branżowe mają poważne konsekwencje w naszym kraju: 

zrównoważony rozwój jest nauczany w szkołach podstawowych, średnich i uniwersytetach
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▪ Szkoły uczą, jak „budować zrównoważoną siłę roboczą na ziemi”, można wymienić np. „kierownik 
ds. zrównoważonego rozwoju ds. rozliczenia emisji dwutlenku węgla”, „korporacyjny kierownik 
ds. zrównoważonego rozwoju”, „audytor energetyczny”, „projektowanie domów z certyfikatem       
zrównoważonego rozwoju”

▪ Dzieci są dobrze zindoktrynowane w praktykach zrównoważonego rozwoju 
▪ Programy rządowe mające na celu kontrolę przyszłego wykorzystania gruntów rolnych i wody,                  

jak np. niedawno uchwalone przez  Radę Białego Domu ds. Terenów Wiejskich
▪ Dolina San Joachim w Kalifornii została zamieniona w wirtualną miskę kurzu, gdy rolnikom odmówiono 

wody w celu ochrony cuchnącej delty; 40 000 osób straciło pracę; mniej warzyw i owoców skutkowało 
wyższymi cenami

▪ Regulacyjne przejmowanie gruntów 
▪ Racjonowanie wody, energii elektrycznej i paliwa 
▪ Drogie doposażenie domów - ludzie będą zmuszeni do opuszczenia swoich domów, jeśli nie stać ich na 

kosztowną modernizację 
▪ Odmowa pozwolenia na budowę, a tym samym grunt jest uznawany za bezwartościowy
▪ Zniesienie własności prywatnej, aby zapobiec niekontrolowanemu rozrostowi miast 
▪ Niedobór gruntów 
▪ Duże skupiska ludzi na metr kwadratowy
▪ Regionalizm mega-miast zastąpi rządy lokalne i stanowe. 
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WORLD ECONOMIC FORUM (WEF)

GLOBALNY RESET: WORLD ECONOMIC FORUM USUWA WIDEO PO OBWIESZCZENIU ŚWIATU: 
„NIE BĘDZIESZ NIC POSIADAŁ I BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY”, 1 min 29 s wideo
https://www.bitchute.com/video/TFLofHO8nlIe/
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1.   Nie będziesz nic posiadał i będziesz szczęśliwy!
Cokolwiek zechcesz, będziesz mógł wypożyczyć i zostanie to dostarczone dronem.

2.   Stany Zjednoczone nie będą supermocarstwem.
Tylko garstka państw będzie dominująca.

3.   Nie umrzesz czekając na dawcę organu.
Nie będziemy transplantować organów.
Będziemy drukować nowe organy. 

4.   Będziemy jedli mniej mięsa. To nie będzie nasze podstawowe jedzenie, a rarytas. Dla dobra
naszego środowiska i naszego zdrowia.

5.   Miliard ludzi zostanie dotkniętych zmianami klimatycznymi. Będziemy musieli lepiej 
współpracować z przyjmowaniem i integracją uchodźców.

6. Zatruwający powietrze będą musieli płacić za emisję dwutlenku węgla. Będzie istniała globalna 
cena za emisję węgla, co pomoże w przejściu do historii paliw kopalnych.

7.   Możesz być przygotowywany na wyjazd na Marsa. Naukowcy pracują nad sposobem bycia 
zdrowym w przestrzeni kosmicznej. Może to być początek podróży do odkrycia obcego życia.

8. Zachodnie wartości zostały przetestowane do granic wytrzymałości. 
Kontrola i równowaga stanowi podstawę naszej demokracji i o tym nie powinniśmy zapomnieć.     

World Economic Forum (WEF)
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„Czytaj między wierszami”, czyli jak chcą nas zniewolić:

➢ Nie będziesz w stanie posiadać własnego domu
➢ Nie będziesz mógł posiadać samochodu
➢ Będziesz korzystał z pociągu do pokonywania długich dystansów
➢ Niedopuszczony do uprawy własnych zdrowych warzyw, będziesz 

spożywać tylko ich GM żywność 
➢ Energia elektryczna i gaz reglamentowane (regulowane bądź

ograniczane) przez inteligentne liczniki (smart metres)
➢ Wszyscy będą mieszkać w wieżowcach
➢ Nie wolno mieszkać ani nawet wyjeżdżać na wieś
➢ Elita pozostaje nienaruszona i będzie kontrolować wszystkie 

zasoby na planecie
http://www.searchforthetruth.co.uk/agenda-21

Agenda 2030: Translated, (6 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=I90ka-Br5CQ&t=1s
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o Niewolnictwo za długi
o Niech wszyscy polegają na jałmużnie (zapomodze od państwa)

o Zniszcz biznesy
o Zwiększ dług
o Zwiększ podatki i grzywny
o Wymuś zły stan zdrowia

o Trujące szczepionki
o Trucizna przez żywność
o Chemikalia (np. fluor w paście do zębów)
o Lockdowns (z jęz. ang.= blokada, zakaz wyjścia)
o Osłabienie układu odpornościowego

o Materiały informacyjne stają się wtedy warunkowe
o Przekazanie mienia
o Przenieś się do domów piętrowych

o Większa kontrola
o Kontroluj energię i produkcję
o Kontroluj transport, przemysł, produkcję żywności
o Kontrola rozwoju
o Kontrola dostępności wody
o Kontroluj wielkość i wzrost populacji. Identyfikatory cyfrowe
o Transhumanizm

„Strach zawsze wywiera wpływ 
na populację, gdy populacja 

jest niewykształcona”

- Maksymilian Robespierre

Jak?
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❑ Program kredytu socjalnego
❑ Zawstydzanie społeczne
❑ Najlepsi obywatele otrzymują dodatkowe punkty
❑ „Osoby niespełniające wymogów” mają zakaz

podróżowania, uczęszczania do szkoły / uczelni
❑ Paszporty zdrowotne
❑ Masowa obserwacja
❑ Rozpoznawanie i śledzenie twarzy,

news.com.au, September 2018
https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-
chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-to-control-
everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf

❑ Obozy pobierania narządów:
▪ Buddyści Falun Gong
▪ Muzułmanie

Kontrola społeczna
w Chinach
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Population Reduction

Office of National Statistics as of 12/02/2021
Główny Krajowy Urząd Statystyczny na dzień 12/02/2021

According to ONS – suicide rates in 
2020 did not increase at all.
Według Urzędu  Statystycznego liczba 
samobójstw w 2020 się nie zwiększyła.

Redukcja populacji
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Experimental Biological Agent/Death Correlation*
Korelacja pomiędzy eksperymetalnym czynnikiem biologicznym a śmiercią

*Thanks to Jayne for preparing this graph 17



• Germ Theory of Disease

•Louis Pasteur

• Infections of micro-organisms

▪ Teoria zarazków (Germ Theory)

▪ Louis Pasteur, 1861
▪ Infekcje mikroorganizmów
▪ Ostatnie słowa “Le microbe n’est rien, 

le Terrain est tout” – drobnoustrój  
jest niczym, teren jest wszystkim.

▪ Louis Pasteur and Germ Theory,
11 min wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=0J_smwgXzDs

▪ Teoria terenu (Terrain Theory)

▪ Zainicjował Claude Bernard, a później 
zbudowany przez Antoine Bechamp

▪ Należy leczyć pacjenta, a nie infekcję
▪ Osłabiony układ odpornościowy
▪ Przeziębienia i grypopodobne objawy 

są detoksem dla ciała
▪ Brak składników odżywczych i 

witamin (szczególnie wit. D)
▪ Alergeny i trucizny
▪ Promieniowanie (5G)ds ”

Germ theory vs. Terrain theory
Louis Pasteur vs. Antoine Bechamp
Allopathic vs. Naturopathic
Kill the bad vs. Strengthen the good
Antibiotic vs. Probiotic (Both of these 
have their place)

Expensive big business vs. inexpensive
The 'germ theory' vs. 'terrain theory' is 
basically the argument that germs are 
what we need to worry about and we 
need to keep finding ways to kill them off. 
Terrain theory argues that if the body is 
well and balanced then germs that are a 
natural part of life and the environment 
will be dealt with by the body without 
causing sickness.

Teoria zarazków a Teoria terenu
Louis Pasteur vs. Antoine Bechamp
Alopatyczny vs. Naturopatyczny
Zabijaj złego vs. Wzmacniaj dobrego 
Antybiotyk vs. Probiotyk (Oba mają swoje miejsce) 
Drogi duży biznes vs. Niedrogi

„Teoria zarazków” a „teoria terenu” to w zasadzie argument, że zarazki są 
tym, o co musimy się martwić i musimy szukać sposobów, aby je zabić. 
Teoria terenu dowodzi, że jeśli organizm jest zdrowy i zrównoważony, 
wtedy zarazki, które są naturalną częścią życia i środowiska, zostaną 
zwalczone przez organizm bez wywoływania chorób.
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▪ Egzosomy 1 (niewielkie pęcherzyki znajdujące się w większości płynów w organizmie, które przewodzą sygnały 

między komórkami i mogą zmienić ich funkcję, np. pobudzić komórki odpornościowe do działania).
http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1902Grzybowska/Grzybowska.html/

• Komunikacja międzykomórkowa
• Jedynie izolowane komórki „wirusowe” były w rzeczywistości egzosometami lub grypą A lub B

▪ Testowanie
• Testy PCR wykazują tylko egzosomy i martwe RNA po 35 iteracji
• Fałszywie pozytywny
• Przepływ boczny – detektor antygenu
• CV19 – nigdy nie wyizolowany

• Jak mogą zrobić szczepionkę bez wirusa?
▪ AIDS HIV

• Jedyna izolacja była „prawdopodobnie”
• Testy niewiarygodne
• Azotan amonu (Poppers) spowodował rany, a następnie lek zabijał „zakażonych”
• AZT (Azydotymidyna), lek do zwalczania zakażeń wirusem HIV
• Korelacje między ubóstwem a AIDS i HIV
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▪ Kenijscy lekarze znajdują środek przeciw płodności w 
szczepionce tężcowej ONZ, październik 2014
https://www.globalresearch.ca/mass-sterilization-kenyan-doctors-
find-anti-fertility-agent-un-tetanus-vaccine-2/567829

▪ Glaxo Smith-Kline informator
• Antygen hCG
• Anty GNRH
• Wykazano, że szczepienia przeciwko hCG blokują 

płodność w małpach pazurczakach, pawianach
i małpie rezusa
https://healthimpactnews.com/2020/breaking-uk-first-to-
approve-pfizer-covid-vaccine-as-former-head-of-pfizer-
research-says-vaccine-can-make-females-infertile/

Bezpłodność
Anty GNRH, to 
specyficzny dla nasienia 
antygen 
mitochondrialny, który 
w zasadzie zabija 
mitochondrialne DNA 
w plemniku.

Plemniki są w stanie 
pływać, ale kiedy 
dostarczają DNA do 
jajka, jest ono 
martwe… i powoduje 
bezpłodność u kobiety.

Więc w przypadku, 
kiedy zaszczepiony 
mężczyzna śpi                 
z niezaszczepioną 
kobietą, staje się ona 
NIEPŁODNA.
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Poznaj, jak działa system…

YOU ARE NOT A PERSON

https://www.bitchute.com/video/FJYQ8C2KPtLN/

Przewodnik dla Początkujących w Prawie Naturalnym 

21

(10 min)

https://www.bitchute.com/video/FJYQ8C2KPtLN/


Żyjąca istota                       Żyjąca istota

Korporacja Korporacja

Korporacja                         Żyjąca istota

Tak działają kontrakty:

Jak to jest możliwe, 
że korporacja zarządza żywą istotą?
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Ewa z rodziny Kowalskich

KOBIETA (żywa istota)

=

Pani Ewa KOWALSKA
(zarejestrowana, incorporated)

OSOBA

Legalna fikcja
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Ewa KOWALSKA (INCORPORATED)

Mandaty, grzywny         Rachunki

Licencje
Podatki

Zasady i przepisy
Przepisy prawne 
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1. Strony właściwe do zawarcia kontraktu
2. Dobrowolna i autentyczna zgoda
3. Pełne ujawnienie informacji
4. Ważne świadczenie wzajemne
5. Pewność warunków / bezpieczeństwo procedury
6. Zrozumienie przez obie strony
7. Autograf albo podpis
8. Podważenie skuteczności kontraktu

Ty działasz w imieniu swojej legalnej fikcji – dlatego sam 

WYBIERASZ kontrakty, 
które chcesz wprowadzić.
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1. Musi być w wieku przyzwolenia, musi być 
sprawny umysłowo, musi mieć swobodę 
zawierania kontraktów miedzy prawem a 
prawem między dwoma podmiotami.
2. Autentycznej zgody nie można uzyskać w 
drodze oszustwa, przymusu lub błędu.
3. Musi być pełne ujawnienie wszystkich 
materiałów, które mogą mieć wpływ na 
decyzje obu stron.
4. Coś wartościowego musi zostać wymienione 
miedzy dwoma stronami.
5. Nie można zmienić bez zgody obu stron.
6. Strony muszą zrozumieć i wypełnić swoje 
zobowiązania.
7. Jeżeli kontrakt jest zawarty pomiędzy 
żywotnymi istotami  - autograf, jeżeli 
pomiędzy legalną fikcją a korporacją  - podpis.
8.Kontraktu (umowy) nie można odsprzedać
trzeciej osobie.



▪ Nie wyrządzaj krzywdy, straty ani szkody innej żywej duszy, 
ani jej własności

▪ Nie stosuj groźby, nie wyrządzaj krzywdy, nie powoduj 
straty lub obrażeń

▪ We wszystkich swoich działaniach bądź honorowy

Nie pozwól korporacjom zamydlić Twojego prostego rozumienia prawa:

26



Przestępstwo :        Czyn popełniony z         

naruszeniem prawa

ZASADY
Bezprawna działalność

(odnosi się tylko 
do osób)

Poważne przestępstwo

LEGALNA FIKCJA staje się członkiem stowarzyszenia korporacji 
Wielkiej Brytanii 

Czy to znaczy, że Ty musisz przestrzegać zasad tego społeczeństwa?
27



Karta Klienta

= możesz jeść tylko w środę, jeśli jesz w 
swojej kawiarni. 
Posiadasz kartę stałego klienta, np. Tesco 
Clubcard, a nasz zarząd przeanalizował      
i ratyfikował regułę, musisz robić to, co 
mówimy.

TY NIE JESTEŚ KARTĄ STAŁEGO KLIENTA!

T Y  N I E  J E S T E Ś  L EG A L N Ą  F I KC JĄ !

28



Musisz zaprzeczyć / odeprzeć argument (rebuttal)

Potwierdź, że to co mówią, 
NIE jest prawdą

Jeśli nie odpowiesz, jest to MILCZĄCA AKCEPTACJA

W przypadkach, kiedy jesteśmy zatrzymani lub przesłuchiwani przez policję, powinniśmy być świadomi, kiedy pada 
pytanie: Do you understand? Czy ty rozumiesz? (co do ciebie mówię lub co mam na myśli?)

Understand = „under”, który znaczy poniżej i „stand”, który znaczy pozycja, stanowisko / autorytet

Prawdziwe znaczenie to: Czy przyjmujesz i zgadzasz się na mój autorytet / zwierzchnictwo? (czyli moje prawo do 
kontrolowania ciebie). Należy rozważnie przemyśleć, kiedy odpowiadamy na to pytanie, bo nasze odpowiedzi mają 
konsekwencje. W momencie kiedy odpowiadasz na to pytanie: tak, wchodzisz w kontrakt.

W większości przypadków nasza odpowiedź powinna brzmieć: 

I do not understand (Nie przyjmuję twojego zwierzchnictwa). 29



Zaprzeczenie twarzą w twarz (face to face rebuttal):

Zaprzeczenie / odrzucenie na piśmie (written rebuttal):
Akceptacja warunkowa:

Zaakceptuję warunki Twojej umowy, jeśli:

▪ pokażesz mi kontrakt  
(You can show a contract)

▪ możesz udowodnić mi, że nie jestem istotą żywotną 
(You can prove that I am not a living wo / man)

30

• Nie chcę Nie chcę zawierać żadnego kontraktu z Tobą
(I do not (

▪ Nie zgadzam się  
(I do not consent)

▪ Nie chcę zawierać żadnego kontraktu z tobą 
(I do not wish to contract with you)

▪ Nie odpowiadam na pytania 
(I do not answer questions)



USA: CZARNE SPOŁECZNOŚCI SĄ ZALEWANE 
NARKOTYKAMI, PONIEWAŻ WIĘŹNIOWIE SĄ 
TANIĄ SIŁĄ ROBOCZĄ

▪ Książka o niewolnictwie:
„Slavery by Another Name” – Douglas A. Blackmon

▪ YouTube
▪ Filmy dokumentalne PBS
▪ http://www.pbs.org/tpt/slavery-by-another-name/home/
▪ Prison labour and modern slavery

https://www.freedomunited.org/prison-labor-and-modern-slavery/

▪ Handel ludźmi
• Handel seksem
• Czerwony market (handel organami)

A…Ty sądziłeś, 
że niewolnictwo zostało zniesione…

„Wiedza sprawia, że człowiek 
nie nadaje się na niewolnika”

- Frederick Douglass

31

http://www.pbs.org/tpt/slavery-by-another-name/home/
https://www.freedomunited.org/prison-labor-and-modern-slavery/


❑Używanie metali szlachetnych do handlu

❑Mincerzy biją monety (wtapianie metali szlachetnych)

❑Bezpieczne skarbce do przechowywania monet = BANKI

Handel

Weksle własne są łatwiejsze do noszenia 
i handlu.

Dla zabezpieczenia interesu, drukuj więcej 
papierów wartościowych, żeby pozostały 
w obiegu.
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Obligacje udziałowe Twojego wysiłku są „obietnicą” Twojej energii

T Y

Fikcja prawna = Korporacja
Akt urodzenia Obligacje (niewola)

Obligacje udziałowe własnego wysiłku

Twoje obligacje udziałowe własnego wysiłku są notowane na giełdzie
Warte są miliony, jeżeli nie miliardy… 33



Zasoby Ziemi

Ropa
Metale szlachetne

Energia wszystkich istot żyjących

WSPÓLNY WYSIŁEK
Roczna Wartość Siły Życiowej

Gaz

34



▪ Faza 1
▪ Starożytny Egipt
▪ Bezpośredni i brutalny przymus ludzki
▪ W części produktywny
▪ Wymagało ogromnych zasobów do kontroli

▪ Faza 2
▪ Model rzymski
▪ Pewna zdolność do wolności
▪ Większa wydajność
▪ Upadek

▪ Faza 3
▪ Feudalny model
▪ Opodatkowanie
▪ Ciągły podział gruntów produkcyjnych 
▪ Przejęcie ziemi przez Enclosure Movement i przekształcenie w ziemię prywatną

▪ Faza 4
▪ Model demokratyczny
▪ Wysiedleni chłopi – ogromne zasoby taniego kapitału ludzkiego
▪ Klasa rządząca zdała sobie sprawę, że mogą zarabiać więcej pieniędzy, pozwalając im wybrać 

własne zawody
▪ Model mafijny

Cztery  G łówne Fazy  Ludzk iego Wyzysku

35



W jaki sposób oni utrzymują się z Twojej energii?

❑Kontrola

➢ Szkoła
• Indoktrynacja
• Zmniejszanie poziomu nauczania
• Przygotowanie do słuchania autorytetów

➢ Opłacanie popleczników systemu do kontroli innych
➢ Media

• Rozproszenie uwagi
• Ośmieszanie

➢ Branże: (film, moda, trendy)
• Tworzenie długu (DEBT)
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W jaki sposób czynią z nas niewolników?

Podział przez zamieszanie

BLM / Maski / Imigracja / Propaganda

Tworzenie popytu

Wysokie oprocentowanie

Niszczenie firm

Konsekwencje

Groźby

Grzywny

ROZPRASZANIE UWAGI NA DUŻĄ SKALĘ

Dług

Więzienie
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Banki = Rurociąg energetyczny

Używają naszej energii, aby umieścić pieniądze w banku = Zrealizuj utworzone zapotrzebowanie (Kup rzeczy)

Dług = generacja naszej energii „z góry”

Tworzenie kredytu

Dlaczego więc obciążają nas 
interesem (procentami)?

To jest  nasza energia!

Energia, którą im oddasz
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Weksle własne wcześniej były zabezpieczone złotem.
W 1931 roku to zostało powstrzymane.

A w jaki sposób ta  energia jest teraz wspierana?

Banki kreują „magiczne” pieniądze z powietrza 
na podstawie obietnicy i korzystania z  NASZEJ energii.

3 oszustwa: 

• Rezerwa Cząstkowa
• Kreacja Kredytu

• Luzowanie Ilościowe

93% wszystkich na świecie pieniędzy to liczby na ekranie.
To jest dług. To jest obietnica naszej energii.
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Jak rozerwać kagańce i wyrwać się z niewoli?

Odbierajmy energię z powrotem: 
pracujmy dla siebie i handlujmy  ze sobą tak, 

jak robiliśmy  to setki lat temu

Bieżący system finansowy to tak zwany  FIAT CURRENCY 
(Bezwartościowa waluta – pieniądze fiducjarne)

To jest system elit i to one czerpią ogromny procent 
i zyski ze wszystkiego

Istnieją inne systemy - albo załóż własny! 

Handluj poza ich systemem!
40



Prawo Naturalne
(Natural Law)

Sztuczne Prawo
(Man’s Law)

Oparte na zasadach                 
i prawdzie (nierozerwalnie 
związane ze Stwórcą)

Oparte na przekonaniach 
dogmatycznych (konstrukcja 
umysłu)

Zharmonizowane z wiedzą    
i zrozumieniem

Spełnione  z obawy przed 
karą

Uniwersalne; istnieje i ma 
zastosowanie w każdym 
miejscu we Wszechświecie

Różni się w zależności od 
lokalizacji i od kaprysu 
prawodawców

Wieczne i niezmienne; 
istnieje i obowiązuje  tak 
długo, jak istnieje 
Wszechświat, i nie można go  
zmienić 

Zmienia się w czasie na 
podstawie kaprysu 
prawodawców (relatywizm 
moralny)

PRAWO 

41



➢ Prawo duchowe, prawo naturalne, prawo uniwersalne, prawo zwyczajowe
➢ Religie Abrahamowe

• List do Hebrajczyków - pierwsza zapisana Biblia - Księga Wyjścia - około 600 pne -
Mojżesz (1200-600 pne)

• Stan lub fakt bycia winnym zabójstwa lub rozlewu krwi
• Buddyzm - Siddhartha Gautama - szlachetna ośmioraka ścieżka 1000-500 pne

MOB 04BCE - Dyfnwal the Bald, król Kornwalii, przedstawił zasady prawa zwyczajowego 
(niezweryfikowane)
• Żadnej krzywdy, straty lub szkody dla żywych dusz lub ich mienia
• Prawo powszechne ma swoje korzenie w tysiącletniej historii
➢ 1213 Król Jan sprzedał Anglię papiestwu
➢ 1215 Baronowie i plebejusze powstali i zmusili króla Jana do podpisania Magna Carta -

oświadczenia o prawie zwyczajowym (naturalnym) 
➢ Tradycyjny pogląd sprawia, że Magna Carta jest bezpośrednim potomkiem Karty 

Koronacyjnej Henry'ego Beauclerc, która z kolei jest uważana za jedynie rozszerzenie starej 
przysięgi koronacyjnej złożonej przez Zdobywcę i jego synów, w terminach zapożyczonych  
z długiej linii anglosaskiej królów, sięgających od Edwarda Wyznawcy do Edgara, Alfreda        
i Egberta, aż do momentu, gdy jego pochodzenie zaginęło we mgle starożytności. 
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Zgodnie z tym tradycyjnym poglądem, który nalega na rodowód wyłącznie 
anglosaski dla praw królów Normanów i Angevinów, karty Henryka I i Jana były 
traktowane jako potwierdzenie dla całego narodu podstawowych zasad dawnych 
czasów, prawa Alfreda i Edwarda, przepuszczając w ten sposób, zarówno w formie, 
jak i treści, przepaść podboju normańskiego… 
https://oll.libertyfund.org/title/mckechnie-magna-carta-a-commentary#lf0032_head_015

➢ 1265 Simon de Montfort, zbuntowany przeciwko Henrykowi III, zwołał parlament, 
który obejmował raz pierwszy przedstawicieli zarówno powiatów, jak i miast

➢ 1278 Clerk of the Parliaments zaczął opracowywać Spisy Parlamentu, zapisy 
postępowania, w szczególności petycje i przyjęte akty 

➢ 1302 Papież Bonifacy ogłosił się „królem świata” i rozpoczęła się nasza niewola
➢ 1665 Wielka dżuma (bakteria zwana yersinia pestis, która była również 

odpowiedzialna w 1348 za czarną śmierć i dżumę dymieniczą w Chinach w 1855 r.), 
zabiła jedną czwartą populacji Londynu

➢ 1666 Pierwsze wydarzenie pod fałszywą flagą - Wielki pożar Londynu 
➢ Cestui Que Vie Act 1666
➢ Wszyscy jesteśmy martwym ładunkiem (zasobem)!
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▪ CESTUI QUE VIE ACT 1666
▪ Ten, który żyje
▪ KORONA (CROWN) stworzyła zaufanie w założeniu firmy pod nazwiskiem dziecka na ŚWIADECTWIE 

URODZENIA, a teraz pełni funkcję powiernika do czasu dostarczenia dowodu na życie, podany termin 
to siedem lat, niezastosowanie się do tego oznacza, że chłopiec / dziewczynka zostaje następnie 
uznany za zmarłego, zaginionego na morzu, a CROWN CORPORATION jest teraz jego właścicielem.
CROWN® jest właścicielem TITLE DEED i dlatego jest właścicielem wszystkich żądań PODATKOWYCH 
skierowanych do fikcyjnej istoty / OSOBY.

▪ PARLAMENT UK i RZĄD WIELKIEJ BRYTANII współdziałają tylko z OSOBĄ, a nie z żywymi ludźmi. 
▪ Matka i ojciec, którzy ZAREJESTROWALI swoje nowonarodzone dziecko, nie wiedzieli o tej 

nieujawnionej transakcji, nie było intencji stron, aby stworzyć relację zaufania. Jest to znane jako 
mimowolne zaufanie - ta klasa zaufania może być zwykle określana jako istotny element oszustwa, 
rzeczywistego lub konstruktywnego.

▪ Ponieważ ludzie nie są świadomi, że tak się stało, zgadzają się na przyłączenie się do tej osoby, nie 
wiedząc, że wszystkie prawa należą do zagranicznej korporacji, KORONY. 

▪ KORONA może teraz traktować żyjącą istotę dołączoną do aktu urodzenia / korporacji jako własność. 
Prawo znaków towarowych stanowi, że tytuł może stać się przedmiotem własności, na przykład MR, 
MASTER, MISS, MS, MRS lub nazwisko przypisane do osoby (korporacyjnej).

Cestui Que Vie Act 1666 i Unia z Anglią 1707 - cz. 1
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▪ ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO zostało utworzone poprzez AKTY UNII 1707,używając języka, które mówi, że 
Wielka Brytania podlega innej jurysdykcji niż powszechne prawo Anglii. Oznaczałoby to, że Wielka Brytania 
jest ZAGRANICZNĄ mocą / organem.

▪ Zagraniczne: należące do innego narodu lub kraju, należące lub przyłączone do innej jurysdykcji; wykonane 
lub wydane w innym państwie lub jurysdykcji; z zastrzeżeniem innego; działające lub możliwe do rozwiązania 
na innym terytorium, zewnętrzne, nadzwyczajne. osoba niebędąca rezydentem, korporacja, wykonawca itp. 

▪ Zgodnie z Przewodnikiem po Stylach Uniwersytetu Oksfordzkiego, w skrócie należy opisać tylko użycie 
wielkich liter na początku rzeczownika właściwego (określone osoby, miejsca, święta, religia, miesiące itp.), 
ale nie w bieżącym tekście. Ponieważ nie jest to zgodne z regułami gramatycznymi języka angielskiego, nie 
jest to język angielski. (Wyjaśnia, że jedyny przypadek, w którym pojawia się to użycie języka, dotyczy 
ZAREJESTROWANYCH ZNAKÓW TOWAROWYCH)

▪ Jednak The Chicago Manual of Style, The Essential Guide for Writers, Reditors and Publishers, podsumowane 
szesnaste wydanie, mówi, że Gloss American Sign Language, który znajduje się w sekcji 11.147, jest tekstem 
pisanym wielkimi literami, który wyjaśnia, że użycie wielkich liter jest językiem obcym do angielskiego.

▪ Artykuł XXV przedstawia, że parlamenty są decydentami, więc działają one jako głowa państwa w 
ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE, a nie jako suwerenny monarcha.

▪ Ponieważ oba kraje są napisane w języku obcym, potwierdziłoby to, że związek nigdy nie został uchwalony  
na mocy wspólnego prawa któregokolwiek z krajów, a zatem wszystkie jego zasady i przepisy nie mają 
zastosowania do ludzi.

▪ Pod rządami prawa wszyscy jesteśmy równi, ponieważ wszyscy posiadamy ten sam autorytet, niczego nie 
można narzucić jednostce, dlatego całe społeczeństwo zostało zreplikowane w systemie firm, które zostały 
WŁĄCZONE do macierzystej KORPORACJI ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA.
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Powszechne nieporozumienia dotyczące prawa zwyczajowego

➢ prawo powszechne (common law)
▪ prawo wspólne dla wszystkich, lex loci czyli prawo miejsca, tradycja ustna 

oparta na obyczajach, moralności i etyce

➢ Prawo zwyczajowe (Common Law)
▪ lub brytyjskie (lub angielskie) prawo zwyczajowe, nie zawsze przyjaciel 

ludzi, mnóstwo okrucieństw popełnionych na jego podstawie, czasami 
orzecznictwo oparte na wcześniejszych precedensach

➢ Prawo Zwyczajowe (The Common Law)
▪ skodyfikowana wersja prawa zwyczajowego, często występująca w aktach 

parlamentu i konstytucjach, służąca jako alibi, daje obywatelom wrażenie 
prawa zwyczajowego; czasami sprawy karne podlegające jurysdykcji prawa 
cywilnego będą podlegać Common Law ze względu na brak ustaw i / lub 
ich regulaminów
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Realne Żyjące

Prawo Uniwersalne
(Prawo Boga/Stwórcy/Wszechświata)

Prawo Naturalne
(Prawo Natury)

Prawo Zwyczajowe (Prywatne)
(Nie wyrządzaj szkody, straty ani oszustwa innej Żywej Duszy)

Prawo Konstytucyjne
(Wszyscy spod przysięgi publicznej MUSZĄ służyć osobom 

prywatnym)

Prawowite Prawo Ziemi
Ustawowe Prawo Morskie

Prawo handlowe
(Prawo Umów/Prawo Kupieckie/Zbiór Kodów Handlowych)

Morskie Prawo Admiralskie
(Prawo Wojskowe/Trybunał/Stan Wojenny)

Ustawodawstwo  (Publiczne)

(Akta Ustawodawcze, Ustawy, Kodeksy, 
Przepisy, Instrumenty Legislacyjne)

Korporacje
(Osoby Prawne, Franczyza, Dłużnicy, Oddziały Stanu)

Fikcyjne Martwe
47



KREATOR/STWÓRCA

ŻYJĄCY MĘŻCZYZNA CZY KOBIETA

RZĄD

KORPORACJE

FAKT

FIKCJA

Prawo naturalne 

Przepisy prawne
Zasady

Prawo ziemi

Admiralicja / Prawo Morskie

48

Hierarchia Prawa wg Prawa Naturalnego
(pierwotny, naturalny ład)



KORPORACJE

RZĄD

ŻYJĄCY MĘŻCZYZNA CZY KOBIETA 

KREATOR/STWÓRCA

Prawo Naturalne

Przepisy prawne
Zasady

Prawo Ziemi (lądowe) 

FAKT

Admiralicja / Prawo Morskie
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FIKCJA

Hierarchia Handlu wg Prawa Morskiego
(odwrócony, sztuczny ład)



LEGAL
LEGAL

LEGAL

Social £

Służby socjalne

Policja

Lokalne rządy

Sądy

Podatki

Grzywny

Statuty

Akta

Kodeksy

Przepisy prawne

BHPLicencje

PRAWNY

L E G A L N E

OFIARA=FAKT

ZAPOBIEGAWCZE=FIKCJA=POBÓR DOCHODÓW

Prawo Ziemi

Admiralicja/Prawo Morskie
Prawo 
kontraktów  
wymaga zgody

VAT
£132 mld
2019/2020 

£35 mln z opłat 
sądowych 2020

8 milionów!
+ 8K pa
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Nie wyrządzaj 
krzywdy, straty ani 
szkody innej żywej 

duszy, ani jej 
własności



Zgoda (consent) i połączenie (joinder)
▪ Statuty, ustawy i kodeksy NIE są PRAWEM
▪ Reguła ustawodawcza tylko na mocy zgody uzyskuje moc prawną
▪ Połączenie oznacza „zawarcie kontraktu z tobą”
▪ Jeśli zostaniesz ukarany grzywną, jest ona tylko ofertą zawarcia kontraktu 

i połączeniem, dopiero kiedy ją zaakceptujesz
▪ Masz prawo NIE zawrzeć kontraktu!
▪ Zaprzecz / odrzuć z honorem (rebut in honour)

Ważne kontrakty / umowy:
1. Strony właściwe do zawarcia kontraktu
2. Dobrowolna i autentyczna zgoda
3. Pełne ujawnienie informacji
4. Ważne świadczenie wzajemne
5. Pewność warunków / bezpieczeństwo procedury
6. Zrozumienie przez obie strony
7. Autograf albo podpis
8. Podważenie skuteczności umowy
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D r o g ą  p i s e m n ą  

▪ Odpowiedź na piśmie w ciągu 3 dni
▪ Odpowiedź w 3 etapach (3 listy):

1. Akceptacja warunkowa
2. Zawiadomienie o zaniedbaniu / 

zniesławieniu i możliwość wyleczenia
3. Zawiadomienie o niewykonaniu 

zobowiązania
▪ Oświadczenie
▪ Akty i statuty
▪ Zdławmy  ich system
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Zaprzeczenie / Odrzucenie / Odmowa (rebuttal) - cz. 1

Powinniśmy być świadomi różnic pomiędzy policjantem (constable, peace officer) a funkcjonariuszem (police officer). Policjant 
(constable) zajmuje się utrzymaniem porządku i ładu. Funkcjonarusz (police officer) jest inkasentem (revenue collector). 

Peace Officer =„Constabulary Powers” =  Constitutional (Pokojowy funkcjonariusz = „Uprawnienia policji” = Konstytucyjny)
Policy Officer =„Corporate Powers” = Contractual (Oficer policji = „Uprawnienia korporacyjne” = Kontraktowy)
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T w a r z ą  w  t w a r z  ( o s o b i ś c i e )

▪ Zadawaj pytania (powtórz 3 razy)
▪ „Jesteś policjantem czy funkcjonariuszem?” 

(Are you a constable or an officer?)
▪ Czy mam obowiązek odpowiedzieć na Twoje pytania? 

(Am I obliged to answer your questions?)
▪ Czy jestem zatrzymany? 

(Am I being detained?)
▪ Nie wyrażam zgody

(I do not consent)
▪ Nie odpowiadam na pytania

(I do not answer questions)
▪ Czy było popełnione przestępstwo?

(Has a crime been committed?)
▪ Jaką krzywdę wyrządziłem?

(What crime am I causing?)
▪ Gwoli ścisłości, nie chcę zawierać z Tobą żadnego kontraktu     

i nie wyrażam zgody 
(For the record, I do not wish to contract with you and I do 
not consent)

T w a r z ą  w  t w a r z  ( o s o b i ś c i e )

▪ Odpowiedź w 3. osobie (on, ona, ta osoba)
▪ Dane osoby, o którą prosisz, to… .

(The person’s details you request are…)
▪ Bezprawna fikcja przydzielona do mnie przez korporacje rządu    

(Twoje imię i nazwisko drukowanymi literami)
(The unlawfull fiction assigned to me by the Corporation    
government is . . . .(your name in capital letters)

Zaprzeczenie / Odrzucenie / Odmowa (rebuttal) - cz. 2

R a d z e n i e  s o b i e  z  n a p a s t n i k a m i :
(Dealing with assilaints):

▪ Zidentifikuj swojego napastnika, jego motywację 
i jurysdykcję
(Identify your assilaint, their motive and jurisdiction)

▪ Wymagaj werifikacji przestępstwa
(Require verification of a crime)

▪ Bądź uprzejmy! Pozostań na miejscu!
(Be polite! Stay on point!)
Źródło: „Living in the private”     
https://livingintheprivate.blogspot.com/

Documents


Podejrzany mandat / podatek / Census
list do fikcji prawnej (WIELKIE LITERY)
▪ Na kopercie (bez otwierania)

▪ Odeślij do nadawcy (RETURN TO SENDER albo  RTS)
▪ Adresat nie został rozpoznany
▪ Bez kontraktu
▪ Przymus karny
▪ Bezprawna konwersja
▪ Nadużycie na stanowisku publicznym
▪ Zaprzestania i zaniechania
▪ Zrób zdjęcie koperty po jej opisaniu
▪ Zrób zdjęcie, jak wysyłasz

▪ Na liście (jeśli otwarty)
▪ OPENED IN ERROR (Otwarto przez pomyłkę)
▪ Odeślij do nadawcy (RETURN TO SENDER albo RTS)
▪ Przymus karny
▪ Bezprawna konwersja
▪ Nadużycie na stanowisku publicznym
▪ Zaprzestania i zaniechania 
▪ Zrób zdjęcie koperty po jej opisaniu
▪ Zrób zdjęcie, jak wysyłasz

• ADDRESSEE NOT RECOGNISED
• NO CONTRACT
• CRIMINAL CO-ERCION
• UNLAWFUL CONVERSION
• MALFEASANCE IN PUBLIC 

OFFICE
• CEASE AND DESIST

• adresat nieznany
• bez kontraktu
• przymus karny
• bezprawna konwersja
• nadużycie na stanowisku 

publicznym
• przerwij i zakończ

54



Niezbywalne (nienaruszalne) prawa
(Unalienable Rights)

❑ Historia nienaruszalnych praw, zwanych również „niezbywalnymi prawami”, cofa nas przynajmniej do 
filozofii Aten w III wieku pne. Wieki później, gdy epoka Oświecenia przetoczyła się przez XVII-wieczną 
Europę, gdy zwykli ludzie walczyli z ideą, że tylko osoby urodzone w monarchii mają niepodważalne 
prawa, koncepcja niezbywalnych praw została wykorzystana do zakwestionowania praw królów.

❑ Wraz z rozwojem społeczeństwa, prawa naturalne były wykorzystywane do uzasadniania 
zawierania umów społecznych, przepisów, które ustanawiały szczególne prawa dla jednostek  
lub grup, wreszcie rządu w celu ochrony praw. Koncepcja niezbywalnych praw odcisnęła swoje 
piętno w świecie, chociaż było wiele kontrowersji i różnych poglądów na temat tego, czym są    
te prawa. Filozofowie i uczeni, którzy wyznawali bardzo różne poglądy, ogólnie zgadzają się co 
do jednego punktu, że niezbywalne prawa to coś, czego nie można odebrać ludziom, nawet        
z rąk rządu.

❑ Na przykład John Locke, XVII-wieczny angielski filozof, omówił koncepcję praw naturalnych, 
wysuwając koncepcję, że życie, wolność i własność są prawami podstawowymi, których nie 
można zmusić ludzi do zrzeczenia się. To Thomas Jefferson, który później przyjął przekonanie 
Locke'a, w nieco zmodyfikowanym stwierdzeniu umieszczonym na początku Deklaracji 
Niepodległości: „Uważamy te prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi,  
że zostali wyposażeni przez swojego Stwórcę w pewne niezbywalne prawa, między innymi 
życie, wolność i pogoń za szczęściem ”. 55



Niezbywalne (nienaruszalne) prawa to nieodłączne, suwerenne, naturalne prawa, które istniały na 
długo przed utworzeniem państwa.

Nie mogą one być nigdy odbierane, zmniejszane, zmieniane ani pobierane przez państwo, chyba że w 
drodze postępowania prawnego.

Unlienable* freedoms = Nieuchwytne / niezbywalne *wolności  
Magia słów: un=nie  a=nie Dlatego niezbywalne był podwójny negatywnie – jest to język prawniczy!

Żadnego niezbywalnego prawa nie można też zasadniczo usunąć ani zrzec się umową, czy to przez 
nieujawnianie, które jest oszustwem i niewykonalne z mocy prawa, czy też świadomie przez cierpienie, 

które jest sprzeczne z duchem prawa i szkodzi suwerenności.

Prawa te przysługują KAŻDEJ żyjącej istocie WSZĘDZIE na Ziemi!

130 lat temu nie było potrzebne pozwolenie, aby:

• Podróżować
• Posiadać nieruchomość
• Zbudować dom
• Polować
• Ścinać włosy
• Sprzedawać jedzenie

• Łowić ryby
• Otworzyć biznes
• Wyjść za mąż
• Posiadać broń
• Sprzedawać  produkty
• Protestować

56



30 Niezbywalnych (Nienaruszalnych) Praw - cz. 1                         
(Unalienable Rights)

1. Prawo do zawierania umów, które są nieograniczone
2. Prawo do bezpiecznego miejsca do położenia głowy
3. Prawo do bycia panami naszych dzieł, w tym stworzenia zwanego parlamentem / rządem
4. Prawo do wolności słowa i pokojowego zrzeszania się
5. Prawo do uzyskania dochodu na życie, który jest rekompensowany pensją lub wypłatą  jako 

uczciwa wymiana za wykonywaną pracę
6.    Prawo głosu / głosowania 
7.    Prawo do podróżowania w jakikolwiek sposób w ramach zwykłego życia lub spraw biznesowych, 

z wyjątkiem wyrządzania szkód lub krzywdy innym
8. Prawo do prywatności i poufności, wolne od nieuzasadnionego wtargnięcia intruza na teren prywatny 

(bez przyczyny i uprzedzenia)
9. Prawo do posiadania i zatrzymania nieruchomości za opłatą, zgodnie z prawem, 

bez naruszania prawa lub nieuzasadnionej ingerencji rządów lub osób fizycznych
10. Prawo do samoobrony w przypadku zagrożenia krzywdą, utratą lub oszustwem 
11. Prawo do rzetelnego procesu prawnego z powiadomieniem i możliwością obrony
12. Prawo do domniemania niewinności bez zatrzymania lub aresztowania oraz przeszukania             

i zajęcia bez uzasadnionej przyczyny
13. Prawo do zachowania milczenia w przypadku oskarżenia, w celu nieobciążania samego siebie
14. Prawo do równości i równej reprezentacji 57



15. Prawo do oceny przez ławę przysięgłych będącą bezstronnym składem rówieśników, gdy grozi im 
krzywda lub strata

16. Prawo do odwołania się od wyroku skazującego lub obu
17. Prawo do ujawniania wiedzy o podstawowych niezbywalnych prawach wolnych suwerennych  

mężczyzn i kobiet
18. Prawo do ochrony przed wszelkiego rodzaju nadużyciami, w tym prześladowaniami, tyranią i wojną
19. Prawo do odmowy zabijania na rozkaz ze względu na sumienie
20. Prawo do życia bez nieuzasadnionej opłaty lub kary, chyba że wyrządza się komuś krzywdę
21. Prawo do naszego powszedniego chleba i owoców pracy w całości, bez podatków i ceł
22. Równe prawo do naszych dzieci po rozwodzie lub separacji
23. Prawo do podróżowania za granicę bez przeszkód, chyba że wyrządza krzywdę ludziom lub mieniu
24. Prawo do równej obrony prawnej bez względu na stan majątkowy
25. Prawo do swobodnego podróżowania bez przeszkód ze strony policji, chyba że zostanie wykryte, 

że powoduje przestępstwo
26. Prawo do równych szans, edukacji i zatrudnienia niezależnie od statusu materialnego
27. Prawo do samorządu
28. Prawo do samostanowienia
29. Prawo do suwerenności indywidualnej
30. Prawo do posiadania własnej osoby

30 Niezbywalnych (Nienaruszalnych) Praw - cz. 2                                     
(Unalienable Rights)
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A

Prawa podmiotu

A następnie wspomniani 
Lordowie zgodnie z ich 
odpowiednimi listami         
i wyborami są teraz 
gromadzeni jako 
pełnoprawni i wolni 
przedstawiciele tego 
narodu, biorąc pod 
uwagę ich najpoważniejsze  
rozważania, jak najlepsze 
środki do osiągniecia 
wyżej wspomnianych 
celów w pierwszej 
kolejności (jak zwykle 
robili to ich przodkowie)  
w obronie praw i wolności 
swojej. Deklaruj!

Dozowanie 
mocy

Udawane 
uprawnienia do 
zawieszenia 
prawa lub 
wykonywania 
prawa przez 
władze 
królewską bez 
zgody 
parlamentu jest 
niezgodne             
z prawem.

Moc późnego 
dozowania

Udawane 
uprawnienie do 
uchylania się od 
prawa lub 
egzekwowania 
prawa przez 
władze 
królewskie, tak 
jak zostało to 
ostatnio 
przyjęte                
i wykonane, jest 
niezgodne           
z prawem.

Sądy kościelne 
są nielegalne

Komisja ds. 
powołania 
nieżyjącego już 
sądu komisarzy 
ds. kościelnych 
oraz wszystkie 
inne komisje          
i sądy                      
o podobnym 
charakterze są 
nielegalne             
i szkodliwe.

Pobieranie 
pieniędzy

Pobieranie 
pieniędzy za lub 
na użytkowanie 
Korony przez 
udawanie 
prerogatywy bez 
udzielenia 
parlamentu 
przez dłuższy 
czas lub w inny 
sposób niż to 
samo jest lub 
zostanie 
przyznane, jest 
nielegalne.

Prawo do 
petycji

Że poddani mają 
prawo składać 
petycje do króla, 
a wszystkie 
zobowiązania      
i oskarżenia 
dotyczące takich 
petycji są 
nielegalne.

Stacjonująca 
armia

Że podniesienie 
lub utrzymanie 
stałej armii        
w Królestwie     
w czasie pokoju, 
chyba że za 
zgodą 
parlamentu, jest 
niezgodne          
z prawem.

Karta Praw 1688
An Act declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crowne
Ustawa deklarująca prawa i wolności podmiotu oraz regulująca sukcesję Korony
https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/introduction
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Poddani, którzy są protestującymi, mogą mieć broń do 
obrony, odpowiednią do ich warunków i zgodnie z prawem.

Wybory posłów do Parlamentu powinny być wolne.

Wolność słowa i debat lub postępowania w Parlamencie nie 
powinna być oskarżana ani kwestionowana w żadnym sądzie lub 
miejscu poza Parlamentem.

Nie powinno się wymagać nadmiernych kaucji, nakładania 
nadmiernych grzywien ani nakładania okrutnych i nietypowych kar. 

Jurorzy powinni zostać dwukrotnie powołani i zwróceni.

Wszystkie dotacje i obietnice grzywien i przepadków określonych 
osób przed wyrokiem skazującym są niezgodne z prawem i nieważne.

W celu ponownego rozpatrzenia wszystkich skarg i poprawienia 
wzmocnienia i zachowania prawa, obrady Parlamentu powinny być 
organizowane często. 
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➢ Znajdź siłę w swoim charakterze 
• Uwolnij siebie i obudzonych bliskich
• Przestań  mieć autorytety
• Pamiętaj, że jesteś potomkiem ocalonych / wojowników

➢ Zadeklaruj swój status życiowy
• Sąd Prawa Naturalnego (Common Law Court)
• Ankieta o czynach kościelnych (Ecclesiastical Deed Pool)
• Deklaracja Życia (Live Life Claim)
• Deklaracja Duszy (Soul Claim)
• Prawa autorskie do swojej fikcji prawnej (Copyright your legal fiction) 
• Instrukcja wykupu UCC1 (Redemption Manual)

➢ Chroń swoją własność 
• Umieść wszystko na prywatnym funduszu powierniczym 
• Prowadź swój biznes przez ten fundusz (trust)
• Nie posiadaj niczego, kontroluj wszystko
• Powiadomienia o wkroczeniu na twój teren (trespass notices)
• Warunkowa akceptacja - odpowiedzialność 
• Handel poza systemem 
• Dołącz do zgromadzenia lokalnej społeczności
• Dołącz do związku zawodowego, który walczy o twoje prawa

➢ Zapoznaj się z prawem powszechnym, prawem umów, prawem równości                               
i powiernictwa, rachunkiem prawa i językiem prawniczym (wybierz, co stosowne)

➢ Weź pod uwagę poprzednie resety systemu (przeanalizuj je)
➢ Zaprzeczaj / powstrzymuj / obalaj / konfrontuj / pytaj i szukaj odpowiedzi

„Pisać to prowadzić wojnę”

- Voltaire

St
ra

te
gi

a 
w

yj
śc

ia
 -

cz
. 1

61



➢ Przestań karmić bestię (system matriksowy)
• Walcz z grzywnami / karami 
• Unikaj podatków
• Anuluj abonament telewizyjny
• Środek zaradczy (remedia) - zastaw komercyjny
➢ Przestań używać pieniędzy fiducjarnych (FIAT money)

• Banksterzy (kartel Rothschilda)
• Niewolnictwo za długi
• Usuń długi i hipoteki
• Handluj między sobą i odetnij „ich”
• Wspieraj lokalne firmy i trzymaj się z dala od megakorporacji takich jak Amazon
• Metale szlachetne
• Lawful Bank (lawfulbank.com) 

➢ Dbaj o swoje zdrowie i pracuj nad sobą
• Trzymaj się z dala od NHS (Rockefeller School of Poison Medicine) 
• Bądź aktywny: ćwicz codziennie i śpij dobrze
• Dobrze się odżywiaj
• Staraj się unikać substancji chemicznych
➢ Oczyść swój umysł i uprość swoje życie

• Nie oglądaj ani nie słuchaj mediów głównego nurtu
• Czytaj książki
• Odejdź od toksycznych mediów społecznościowych, takich jak FB, Instagram i Twitter
• Trzymaj się z dala od pornografii - pochodzi z obu stron!
• Zwiększ swoją prywatność, przestań używać Google, WhatsApp, Messenger, itp.
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➢ Korzystanie z prawa naturalnego (CL) lub Magna Carta (MC) nie jest tarczą 
(gwarantowaną ochroną)!
• Władzom mówi się tylko to, co muszą wiedzieć, a wielu z nich nie wie, co to jest         

CL lub MC
• To ma tendencję do „nakręcania” niektórych władz / policjantów 
• Nie wycofują się tylko dlatego, że znasz swoje prawa. Pamiętaj, jesteś w systemie 

niewolnictwa i nie pozwolą nam łatwo odejść z niego
➢ Ta królicza nora (warren) jest GŁĘBOKA 

• Wzmocnij się dzięki wiedzy i doświadczeniu 
• Wypróbuj rzeczy na małą skalę i podziel się tym, co działa
• Oni będą ewoluować tak jak my, będziemy musieli się zmieniać, aby nadążyć za tym

➢ Nie mów „NIE” (wprost)
• Obalaj z honorem, możesz powiedzieć „nie”, ale musisz to zrobić z miejsca 

integralności 
• Użyj systemu przeciwko nim

➢ Sprawdź wszystko, co widzisz i słyszysz
• Szczególnie zanim użyjesz go w liście 
• Zajmuj się tylko faktami i przyjętą fikcją 

➢ UDOSTĘPNIJ i DZIEL SIĘ
• Pomóżmy sobie nawzajem 
• Musimy być w tym RAZEM!
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Dodatkowe linki:

Robert O’Deck and KT: https://www.bitchute.com/video/5fjIzrpBsqO5/
Operation Lockstep: https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/

Agenda 21: https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21

Agenda 2030: https://www.un.org/humansecurity/agenda-2030/

Good run down on 21/2030: http://www.searchforthetruth.co.uk/agenda-21

Silent weapons for Quiet Wars https://www.youtube.com/watch?v=Thiv90unbCk

Social control in China: https://www.news.com.au/technology/online/big-brother-chinas-chilling-dictatorship-moves-to-introduce-scorecards-

to-control-everyone/news-story/6c821cbf15378ab0d3eeb3ec3dc98abf

China's organ harvesting camps: https://www.independent.co.uk/voices/china-religious-ethnic-minorities-organ-harvesting-uighur-muslims-

falun-gong-brexit-a9120146.html

Mass sterilization: https://www.globalresearch.ca/mass-sterilization-kenyan-doctors-find-anti-fertility-agent-un-tetanus-vaccine-2/5678295

Glaxo Smith-Kline whistle blower: https://healthimpactnews.com/2020/Meet your strawman: 

https://www.commonlawcourt.com/aiovg_videos/meet-your-strawman/

You are NOT a person: https://www.bitchute.com/video/FJYQ8C2KPtLN/

And you thought slavery was abolished:  https://www.bitchute.com/video/k43KdAtKFfRb/

Origins of common law: https://oll.libertyfund.org/title/mckechnie-magna-carta-a-commentary#lf0032_head_015

Join our Common Law Learning Community on Discord: https://discord.gg/TAp2S9RWfe

https://discord.com/channels/781462657747386368/781462657747386370
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Join our Common Law for Small Businesses Group Chat on telegram here: https://t.me/SmallBusinessGroupCommonLaw

Access materials, information and sign up for networking here: https://www.commonlawsmallbusiness.co.uk/

To learn about Common Law, join our Common Law Beginners group on Telegram here READ ONLY GROUP: 

https://t.me/joinchat/O7uNrESn3GUcVqjFFlKMNg

Kary Mullis, inventor of the PCR, talks about the HIV-AIDS connection

House of Numbers Full Documentary https://www.freedomunited.org/prison-labor-and-modern-slavery/

Lawful Bank: www.lawfulbank.com

Community Assemblies: https://ke-ca.co.uk/
Become a lawful observer: https://www.lawfulobservers.org/

Bitcoin Q&A and helpdesk: https://t.me/joinchat/AOPQxk4_JDjgEQ7JkW5f4Q

Diffusing the Debt Bomb and Lien Machine: https://gaiauni.com/shop/

Workers of England (Also covers Wales and Scotland) - Trade Union that will help with mask wearing, testing and vaccination being forced on 

employees and contractors:  https://www.workersofengland.co.uk/

Forget Amazon for books: https://www.abebooks.co.uk

BTC Telegram group  https://t.me/joinchat/AOPQxk4_JDjgEQ7JkW5f4Q

Bitcoin presentation: https://www.bitchute.com/video/aUdL0wJScwoa/

Putting a stopper in the bottle of death-gary of the family fraughen www.thegreatawake.com gary.fraughen@gmail.com

The Workers of England independent trade union : https://www.workersofengland.co.uk/

Free yourself from slavery by joining the community and learning how to get empowered: https://www.solutionsempowerment.com/

Great links and letter templates available here: https://www.solutionsempowerment.com/freebies/
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Korzystanie z platformy Discord:

1. Zarejestruj się na https://discord.com/
2. Dołącz do grupy poprzez link zaproszenia:
https://discord.gg/TAp2S9RWfe

+ Pytania i odpowiedzi

Dziękujemy za dołączenie do nas! 
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