az igazi szabadság
titka
tudd meg ki vagy és honnan jöttél

A t ö r v é ny m i n d i g a j o g f e l e t t á l l !
jennifer goodwin előadásának fordítása
https://lawcommontoi.com/webinar-auto-broadcast-roomv1?webinar_ext=kB2n961q&cf_uvid=e848f84daa383c079022446d6af01b73
https://www.jenniferhgoodwin.com/

nagyon fontos, mondhatjuk életbevágó hogy ezt az információt
minden országban, az egész világon minden ember megtudja
a törvény felette áll minden jognak

menjünk is bele és meg fogod érteni miről is van szó

üdvözöllek: én, egy nő: jennifer goodwin; aki
időnként marketingesként cselekszik; ma mint nő
szólok hozzád és ezt nyilvánosságra hozom,
ellentétben azokkal a titulusokkal mint: tanár,
edző, tréner stb.
mint látod minden kisbetűvel van írva és ez fontos a
pontosság miatt, ezt majd a végére meg fogod
érteni

EZ FELNŐTTEKNEK SZÓLÓ INFORMÁCIÓ
KELLEMETLEN LESZ
TÖBB MINT 200 ÉV BERÖGZÜLT
HAZUGSÁGOT KELL ÁTÍRNI AZ AGYADBAN
sokak még csak nem is tudják meghallani ezt az információt,
de aki igen, maradj velem mert nagyszerű lesz

mi van, ha….
ma megtudod, hogy nem az vagy akinek eddig
hitted?
pedig ma ez ki fog derülni☺

mi van, ha ma rájössz, hogy sokkal erősebb, értékesebb
és szabadabb vagy mint eddig valaha is gondoltad?
tudom, hogy sokan érzitek ezt legbelül, de nem tudjátok
mi folyik, nem tudjátok az ujjatokkal megérinteni de
akkor is tudjátok, hogy valami nem stimmel és valami
hiányos…
de mi az

mi van, ha most kiderül, hogy képes vagy
eltávolítani a szabályokat, kötelező
előírásokat, és sok mást csupán azzal a
tudással, ki vagy igazán?
ez most mind összeáll

mi volna, ha miután rájöttél és megértetted ki vagy
valójában, megtanulnád hogy 3 egyszerű lépéssel
hogyan legyél a saját bíróságod? hogy eltöröld azokat
a kötelező dolgokat, rendeleteket és más hülyeségeket

ma megmutatom neked: hogyan lehetsz
annak a tudásnak a mestere amit „ők”
eltitkolnak előled, ami lehetővé teszi
számodra, hogy szabadon és
becsületesen élj és egyetlen jogodat
sem veszíted el

Üdvözöllek/bevezetés

• Ha elbuktál a múltban miközben védted a jogaidat, nem a te hibád volt
• Ha aggódtál korábban, hogy nem sikerülhet ha a jogaidat meg akarod
tartani, most megtanulod hogyan legyél úrrá ezen a félelmen
• Azok, akik megpróbálnak átgázolni a jogaidon azt akarják, hogy azt
gondold nem védheted meg a jogaidat, vagy nem lehetsz sikeres a bíróság
útvesztőiben ügyvéd nélkül. Ez nem igaz!
• Ha valaha is azt gondoltad, hogy azok, akik a jogaidat tiporják azt
akarják, hogy elbukj, valószínűleg igazad volt.
• Tehát ezért vagyunk most itt, megosszuk veled azt a tudást, hogy megtanuld
megvédeni a jogaidat és a vagyonodat! És minden a vagyonod, a tested, a
házad, a gyermekeid, a pénzed, a gyomok a kertedben, a fegyvered…ez
mind a te tulajdonod és senki sem mondhatja meg mi tehetsz a
tulajdonoddal. Pont! Nincs vita!

A célom azzal, hogy megosztom veled ezt a tudást az
az, hogy:
Szeretnék azoknak segíteni, akik meg akarják védeni a
jogaikat, és segíteni azoknak, akik a bíróságokon be
akarják fejezni a vitákat anélkül hogy védtelennek
éreznék magukat és félnének hogy valami történhet
velük.

Az is a célom
• Hogy megértsd a saját hatalmad ami eltávolítja a
félelmet, a félrevezető hiedelmeket amik korlátoznak
téged, hogy megvédd a jogaidat és véget vess a jogi
vitáknak. (ezek a viták a jogi rendszer fenntartói) ezt
sose felejtsd el!
• Hogy szabad férfi vagy nő legyél ebben a világban
zsarnokság nélkül. Meg tudod ezt tenni.
• Hogy elszámoltathasd azokat, akik törvénytelenek és
rosszat tesznek. Ismerős, ugye?!

Tehát kik vgyunk? Ki Jennifer és Jon?
Jennifer:
• éveken keresztül beszéltem nyilvánosságnak
• mindig etikus voltam
• megtettem amit tudtam és segítettem azokat, akik veteránként tevékenykedtek
jon:
• egy férfi aki megosztotta a tudását a törvényről a férfiakkal és nőkkel
• megosztotta azt a 20 éves tapasztalatát, ami megváltoztatta a saját és még több
százezer ember életét ebben a világban
• szenvedélyesen biztat másokat, hogy legyenek szabadok és magabiztosak, és hagyják
hátra azt a félelmet ami távol tartja őket mindattól amik valójában
Érdekes, hogy az INTERNET pont 20 évvel ezelőtt indult el, tehát itt az idő!

Az én sztorim:
•
•
•
•
•

Massachusettsben nevelkedtem, ahol minden a szabadságról, a katonaságról
és a hazaszeretetről szólt, az Egyesült Államokról
25 éven keresztül kutattam hogyan működik a világ és miért van ez az
elnyomás és zsarnokság, miért akarnak kontrollálni és hogyan teszik ezt
Spirituálisan felébredtem erre, hogy mi az jog és törvény, és akkor éreztem
hogy ez az amit igazán tudni akarok, ami rezonál velem, a lelkemmel
Azóta minden napot összhangban töltöttem azzal a tudással ami igaznak
csengett, jött a felismerés, hogy AHA, ez amit rejtegetnek, nem akarják hogy
tudjuk, mert használhatjuk ellenük ebben az egész Monopoli játékban
Megtaláltam a hiányzó darabkákat jon segítségével ehhez a biztató
tudáshoz

hogyan vonatkozik ez rád?
Most ott vagy ahol én voltam pár évvel ezelőtt
Tudod, hogy valami hiányzik
de túl sok információ jön , mindenki küld dolgokat, videókat,
írásokat hogy megnézd, cikkeket, meg a szociális médiából is jön,
és úgy érzed Úr Isten! Ez túl sok, nem tudom hogy jussak a végére!
A családod és a barátok nem támogatnak és azt gondolják
megőrültél
Kérdéseid vannak, túl sok is, de válasz túl kevés

Amikor aztán a barátnőm Stacy felhívott zaklatottan és azt mondta a számlájukat zárolták és
néhány ügyvéd kereste meg de nem érti mit akarnak és miért történik ez.
Azt mondtam neki, hogy tudod mit mondtam neked pár hónapja, írd meg azt az értesítést, én
átnézem neked és ha minden rendben vele akkor küld el ezt az ügyvédnek, aki csak a jogot
ismeri, minden ügyvédi cég csak a jogot ismeri. Tehát ő megírta ezt hétfőn este olyan nyolc körül
és átküldte nekem, és elég jól megírta, mondtam, azta, csak néhány dologgal egészítem ki. Az
egész kb 1 vagy két oldal volt.
Aztán olyan 10 óra körül már el is küldte az „ügyvédi irodának” . (Law firm- de ennek persze
semmi köze a törvényhez -Ford.) Ők csak eltakarják a dolgokat a szavakkal!
Aztán 24 óra múlva Stacy felhívott és azt mondta, Jennifer, mindent visszatettek a számlára,
kamatot fizettek és még több pénzt tettek rá, amire nem is számítottunk. Plusz az egész irodát
bezárták, több ügyvéddel. Én mondtam hogy persze, mert a törvény felette áll a jognak.
Jenna felhívott egy másik ügyben, a fia ügyében akinek követelése volt, és már több éve folyt a
vita. A tanácsomra ahogy a tanfolyamon oktatom törvényes szavakra átírták az ügyben
benyújtott papírokat. Aztán a tárgyalás napján 15 perccel előbb szóltak hogy ma nincs bíróság,
és a fia számláján ott volt a kérdéses 18 ezer Dollár. Lezárták az ügyet.

Emberek! Ez nem egy új dolog, ez az a dolog ami mindig is volt! Magasabb joghatóság, a
törvény a jog felett!

Ez megtörténik a világban bárhol, egyre többekkel, velem is megtörtént és ez nem csoda. Ezért
teszek meg mindent, hogy minél több embernek segítsek akik hozzám fordulnak.
A Törvény az első, a jog csak utána, a törvény mindenek felett, a jog csak egy klón, a jog egy
hamisítvány, a jog a törvény megsemmisítése!
Ha legálisan működsz, akkor valójában meg kell szegned a törvényt!
Érzed a rezgését ennek? A törvény, Isten, Természet, Univerzum vagy hívhatod bárminek,
ez törvény, ezt nem változtatható meg.
Ne árts!
Ne ölj!
Ne lopj!
Na hazudj!
Ez az univerzális törvény!
A jog csak meg akarja semmisíteni a törvényt és agymosottá tenni, mindenkit, hogy belevigyen a
jogi rendszerbe! Szóval ez a nagy különbség itt!

Tehát miről fogunk ma tanulni:
Első Titok : Te vagy az egyetlen aki hatalommal rendelkezik
persze ők azt hitetik el, hogy a kormány, az elnök, a rendszer, stb….NEM! Csak te rendelkezel
hatalommal és ők tudják ezt, Te pedig most tudod meg!
Második Titok : hogyan alkalmazod azokat a szavakat amik meghatározzák a kimenetelt
a szavaknak rezgésük van, úgy működnek, mint a varázslatok (spell-varázslat), ezért mondjuk,
hogy
(spell- ing "varázslás„)
Harmadik Titok : Csak Te védheted meg, vagy veszítheted el a jogaidat Nincs olyan, hogy
elveszik tőled a
jogaidat, csak te adhatod át önként azzal, hogy beleegyezel a rendszerükbe.
A jogaidat nem veszítheted el, mindig veled vannak. Neked kell megtanulni őket, kifejezni őket,
megvédeni őket. A jogi rendszer előnyöket és juttatásokat ad neked, és feladatokat és
kötelezettségeket.

De a Törvény mindig megvédi a jogaidat! Neked csak meg kell
tanulnod!

Első titok
Tudd hogy ki vagy és azt,
hogy az egyetlen vagy aki
hatalommal rendelkezik!

A TEREMTŐ MINDIG AZ ELSŐ
Hogy jobban megértsd, a totemoszlop legtetején van a
teremtő, bárhogy hívhatod, Isten, Univerzum, Idegenek,
mindegy.
Tehát a Teremtő teremtette meg a Férfit és a Nőt, engem
Jennifert és téged is. Én hiszem hogy része vagyok, bennem
van és mindenhol.
A Teremtő alkotta meg a férfiakat és a nőket, akik a totem
oszlop második eleme, közvetlenül a sasfej alatt!
EZ nagyon fontos, hogy megjegyezd a helyedet és tudd hogy
ki vagy!
A jogi rendszer lefokoz téged, lejjebb tesz!
És te még csak nem is tudod!

 1. A Teremtő teremtette meg
 2. A férfit és a nőt (teremtmények)
Kizárólag a teremtő rendelkezik a teremtménye felett!
Itt egy példa:
Ha festesz egy festményt, akkor te vagy a Teremtője, szerzője (author), így
a festmény a teremtményed. Eladhatod, elégetheted, odaadatod, azt
teszel vele ami csak akarsz. Joghatóságod van felette (authority)
Ez működik az Univerzumban is!
Ez működik a törvényekben, jogi rendszerben, a bírósági rendszerben,
mindenhol
Afelett amit létrehoztál, neked van joghatóságod!

Teremtő
Te itt vagy!

Teremtmény-Férfiak és Nők
Mit teremtettek ők?
Kormányt (teremtmény)

Jogi rendszert (teremtmény)
Bírókat, ügyvédeket, bíróságot (teremtmények)
Titulusokat: állampolgár, nemzetközi, termelő, alkalmazott, tanár, orvos,
szülő, és még millió más titulust
Az összes ilyen titulust férfiak én nők teremtették, és minden felett amit mi,
férfiak és nők teremtettünk, nekünk van joghatóságunk, mi vagyunk a Teremtői!
Az épületeket, a papírokat, a hülyeségeket, bocsánat a megjegyzésért☺
szeretném eljuttatni a fejekbe, hogy mi teremtettük, nekünk van hatalmunk
felette (authority)

Emlékezned kell, hogy hol vagy, ki vagy, férfi és nő vagy.
Gondolj bele, hogy miért van az, hogy a rendszer azt akarja, hogy bármi
másnak nevezd magad csak nem férfinak és nőnek. Azt sugallják, hogy
állampolgárnak lenni jó dolog…pedig NEM!
Azt akarják, hogy legyél alkalmazott és megadóztatnak, legyél szülő és
elvehetik a gyermeked vagy alávetnek a gyermekvédelemnek, legyél
gazda és megmondják mit ültess és vesd alá magad szabályoknak. Legyél
tanár és majd megmondják mit nyomj le a gyerekek torkán, vagy
hallgattasd el őket!

De amikor Férfi és Nő vagy, senki sem mondhatja meg hogy
mit csinálj!

Ha lealacsonyítod magad és titulusokat veszel fel, pl rendőrnek mondod magad,
akkor már egy kényszertársadalom része leszel.
Ha orvosnak mondod magad, akkor nem gyógyíthatod meg a feleséged csak
adhatsz neki gyógyszereket és megoperálhatod. Így követned kell az
egészségügyi közösség szabályait.
Viszont ha úgy hívod magad, egy férfi aki rendelkezik a növények hatásainak
tudásával, akkor meggyógyíthatod a feleséged.
Ezért a rendszer meg akar győzni róla, hogy valamilyen titulusként nevezd meg
magad!
Minden erről szól, hogy felejtsd el ki vagy valójában! Ha bármi másnak nevezed
magad mint Férfi és Nő aláveted magad a rendszernek.
Tehát gyakorold, ha legközelebb megkérdezi bárki, hogy ki vagy, csak mond, én
egy nő vagyok, vagy egy férfi…ennyi, kész! Semmi mást!

Ebben a kurzusban
megtanulod majd a törvényt,
hogyan legyél a saját
magad bírósága mint Férfi
vagy Nő sosem mint
bármilyen titulus.
Meg fogod tanulni a valódi
törvényt és hogy hogyan kell
igényt benyújtani és jogaid
érvényesíteni bíróság előtt és
nem bírósági eljárásban! Az
emberek elfelejtették, hogy
még mindig létezik az Én
szokásjogi bíróságom nem
csak a jogi bíróságok. A
törvény felette áll minden
jognak!

A mi bíróságunk/törvényes
te
Az ember cselekszik mint
elöljáró
A te bíróságod Törvényes,
a legmagasabb bíróság a
szárazföldön
Magasabb mint a
legfelsőbb bíróság
Nincs ügyvéd, bíró, ügyész
1. felszólítás
2. Felszólítás
3. Felszólítás
A te követelésed
érvényesül. A törvényedet
betartották.
Ennyi, a játéknak vége!
Tisztelet visszaállt, a vita
lezárult!

Ő bíróságuk, jogi
Egy ember cselekszik bíróként
Téged tulajdonként kezelnek
Nincs szükség bűncselekményre
ügyvéd
bíró
ügyész

te
Csalárd vádak miatti
eljárások

Bűnös, bebörtönzés,
bírságok

Mindenkinek tehet igazságot, a saját nevében. Tehát én tehetek igazságot mint
Jennifer, te is tehetsz igazságot a saját nevedben. Tehát te leszel az elöljáró, a
saját közalkalmazottad, mert tudod hogyan kell.
Lesz három felszólítás, a tények, lesz a követelésed/igényed, lesz bizonyítékod,
ez a te ülésed, te hozol ítéletet.
A te bíróságod felette áll a legfelsőbb bíróságnak is, mert az a jogi rendszer
része, a te bíróságod pedig törvényes.

Ellentétben ha a jogi bíróságon vagy, akkor máris alárendelt leszel. Amikor a bíró
megkérdezi, hogy az igazat, csak az igazat mondod, és te azt mondod igen, nem
tudod mit jelent.
Az valóság (true) és az igazság (truth) teljesen mást jelent. Másképp mondjuk és
írjuk.
A valóság mindig tényekkel és bizonyítékokkal van alátámasztva.
Az igazság az véleménytől függ, hittől, mint hogy én hihetem, hogy idegenek
léteznek. Ez az én igazságom, nincs mögötte bizonyíték.

Tehát ha a bíró megkérdezi tőled, hogy esküszöl e hogy az igazságot
mondod, és te igent mondasz, akkor ő tudni fogja, hogy semmilyen
bizonyítéknak nincs helye mert a jogi bíróság tele van vitákkal,
véleményekkel, ítélkezéssel…és Bíró Papa majd elítél téged, és ez az
ahol megfognak téged☺

Tör vényes vagy jogos
első szótári szó
követelés

Azoknak, akik a törvénnyel élnek és saját
igazságtevőjük
Egy követelés mindig sokkal erőteljesebb mint
egy panasz

panasz

A panasz a jogi bíróság területe

Ez a tudás egyszerűen segít megértened, hogyan csalnak és ejtenek téged
csapdába a jogi rendszerben csak a nemtörődömség és a beleegyezés révén.
Itt megértheted hogyan tudod végleg lezárni a jogi vitákat egyszerűen
törvényes követelésekkel és kényszerítheted ki a jogaidat és a törvényt
magadnak.

Tehát, mindenkinek aki kényszerítve voltak
maszkhordásra, oltásokra, kötelező dolgokra,
hogy munkába mehessenek tudniuk kell hogyan
írjanak meg egy követelést és mielőtt ezt tennék
meg kell írni a 3 felszólítást használva a
törvényes szóhasználatot, ezek megállítják az
egészet még mielőtt megírtad volna a követelést.
De ha mégis bele kell menned hogy beindítod a
törvényes követelésedet, nos, akkor a
legvalószínűbb, hogy ki leszel fizetve!

Tehát mindenek előtt értened kell hogy ki vagy valójában
-nem egy ember vagy (a bőrszín alapján)
-nem egy állampolgár vagy (ami egy titulus ahogy láttuk)
-nem egy személy vagy (ami egy vállalat)
Te egy férfi vagy nő vagy jogokkal, amik vagy kinyilatkoztatja ezeket a jogokat
vagy nem. És ha nem, akkor vannak igazán jogaid?!
A jogi rendszer mindig előtaggal látja el a jogaidat…nők jogai, emberi jogok,
szülői jogok, szabadságjogok stb, így a rendszer leminősít és kimozdít téged a
törvény joghatósága alól a jog joghatósága alá.

Te egy férfi vagy jogokkal, egy nő vagy jogokkal, kész, ennyi,
történet vége! A teremtőtől, az Univerzumtól!
A teremtő alkotott egy Karmikus törvényt is ami megvéd minket mindig, amikor
alkalmazzuk

Ezeket a karmikus törvényeket szükséges mindkét oldalról, „a jó és a gonosz”
megérteni, mert a rossz fiúk jelelnleg ezeket a törvényeket használják fel ellenünk
úgy hogy nem is tudjuk.
Amiben ők tényleg hisznek, hogyha rávesznek valahogy, hogy add fel hogy férfi
vagy nő vagy, és lépj egy titulusba, akkor bármi ami veled történik amíg ebben a
szerepben cselekszel teljesen „legális”.
Ők megadják neked a szabad akaratot, a szabad döntést, de csak mert te elég
„hülye vagy” és nem érted, az ő kezük tiszta, a lelkük tiszta.
Egy példa: Az amerikai „állampolgár” adót fizet. A férfi és nő számára az
adófizetés önkéntes.
Tudok neked több videót is mutatni, akár az IRS igazgatójától személyesen ahogy a
TV-ben mondja ezt a Capitol Hill-ről, hogy az adó önkéntes.
Ez csak tőled függ, ha te önkéntesen odaadod a pénzed az Amerikai Kormánynak,
a te döntésed. De ha bármilyen titulusnak hívod magad, máris leminősítenek és máris
csapdában vagy, ha azt gondolod ezek a titulusok, „amerikai állampolgár” milyen
szuper dolog ahogy ők mondják neked.

Ők azt gondolják, hogy az ő karmájuk tiszta ha rávettek hogy lépj hátra a férfi és nő
minőségedből egy titulusba, mert akkor a beleegyezésed adod minden játékba amit
veled akarnak játszani. Nekik ez mind legális.
Megpróbálnak meggyőzni, hogy a legális az egy „jó” dolog, pedig ez NEM az!
Éppen erről tanulunk most, hogy ami legális az valószínűleg rossz, de a Törvényes, az
mindig JÓ
Teremtő
Férfi és Nő
Kormány, jogi rendszer
Titulusok
Így letesznek téged a jogi rendszer alá, a kormány alá azzal, hogy létrehoznak
titulusokat, US állampolgár, stb, mindig egy titulus ami a bíróságra megy és így te
alattuk vagy.

És ez az hölgyek és urak, amiért nektek soha nincsenek jogaitok a bíróságon.
Csak előnyöket kaptok.
Megengedik neked mint egy vádlott, hogy a jogi közösség tiszteletbeli tagja legyél.
Abban a pillanatban, azon a napon te nemcsak hogy oszlopos tagja leszel a jogi
közösségnek, ami a legnagyobb státusz ebben a közösségben mint ügyvédek és
bírák.
Ügyvédnek lenni a legrosszabb, mivel a tulajdonuk leszel és ők majd „vigyáznak
rád” (attorn you) (ügyvéd/lawyer vagy jogász/attorney)
Miért hívnak ügyvédnek kívül a bíróságon és jogásznak belül? Mert ez a játék része,
ezzel lefokoznak.
Az ügyvéd elsődleges kötelezettsége a bíróság felé van, BAR British Accredditation
Regency eljutott Amerikába és az összes országba, hogy a törvényt megsemmisítsék.
Ezért mondják, hogy ügyvéd nem lehet politikus. Pedig mind azok voltak, ez a játék
része és terjed mit a rák. Ez volt évszázadokon ha nem évezredeken keresztül.

Tehát mi a NÉV teljes nagy betűkkel írva:

Az a név amit az anyád választ neked amikor megszületsz nem ugyan az ahogyan a bíró szólít téged.
A bíró úgy szólíthat hogy Miss Goodwin, vagy J GOODWIN, vagy JENNIFER H. GOODWIN
Jennifer-hall goodwin végig kisbetűvel egyik sem az alábbiak közül:
Miss Goodwin, J Goodwin, Jennifer H Goodwin, J H Goodwin, Jennifer G, Gennifer Goodwin vagy
bármi más hasonló kombináció
Másképp betűzzük és mást is jelent!
Ezért használják, mert csapdába csalnak vele. Amikor a bíróságon a bíró megkérdezi bármelyiket és
igent mondasz, puff, már bele is léptél a csapdába. Benne vagy a jogi rendszerben és elhagytad a
törvényes világot.
Ilyen gyorsan az első bemutatkozásnál. Ha a bíró kérdésére bármely névre igennel válaszolsz,
elcseszted.
A helyes válasz: Azt a nőt keresed akit jennifernek hívnak?
Vagy: Itt vagyok jennifer a mai napon.
Fontos! Itt vagyok és nem képviselve vagyok ügyvéd által!

Az egész a beleegyezésről szól
Vegyünk egy társasjátékot példának. Az asztal körül élő férfiak és nők vannak és a legtöbb
ilyen játékban mindenki választ egy figurát, hogy az képviselje a jétékban. Képzeld el most
ezt a helyzetet, hogy otthon játszotok. Élő hús vér férfiak és nők. A Monopoly játékban egy
vasaló, vagy kalap vagy gyűszű lesznek a figurák amit választhatsz, hogy azzal játszd a
játékot. Nem a saját neveddel fogsz játszani hanem a bábuval mész körbe a táblán.
A figurákra érvényesek a szabályok és előírások, de a férfiakra és nőkre nem. Ha a figura
pl. összetört egy autót és börtönbe zárták 5 napra az nem az élő emberrel történik.
Amikor egy titulust veszel magadra, akire vonatkoznak az Ő játékukban érvényes törvények
és jogszabályok, szabályok és rendeletek, kötelezettségek és feladatok, amelyek a
törvénykönyvek és jogszabályok hatálya alá tartoznak.
DE nem rád férfira vagy nőre!
Tehát ha felveszel a titulust pl. -állampolgár, joghatóság van, a mi játékunkat játssza! Vagy,
orvos, egyészségügyi szervezet, a mi szabályaink érvényesek! Vagy, ügyvéd, jogi közösség,
a mi szabályaink érvényesek! Vagy, tanár, oktatási rendszer, a mi szabályaink érvényesek! És
így tovább. Nem az Isteni törvények szerint játszol ahol minden jogunk védve van!

Ha ezek szerint az Isteni törvények szerint játszol senki más nem
mondhatja meg neked hogy mit tehetsz a tulajdonoddal.
A tulajdonod a házad, autód, a földed, a tested, a gyermeked, a
családod, a lovaid, a teheneid, a fegyvered és a golyók bele….
Mindannyian figyelmen kívül hagyva beleegyeztek az ő Monopoly
játékukba úgy hogy még csak nem is tudjátok.

Példa TITULUS:
Orvos: Kötelezettségek és Feladatok- Orvosi Kamara
Ügyvéd : kötelezettségek és feladatok –Ügyvédi Kamara
Termelő: Szabályok és Korlátozások – Termelői Kamara
Tanár: Szabályok és Korlátozások – Pedagógusi Kamara
De férfiak és nőkként mi szabadon meggyógyíthatnuk valakit,
megoszthatunk információt és termelhetünk organikus élelmiszert.
Emlékszel, hogy a gyógyszerészeti kamara megtiltotta a „gyógyít” szót
kivéve ha az gyógyszerhez kötődik?
Amikor még az iskolában azt tanultuk, hogy a C-vitamin gyógyítja a
skorbutot?
Mindent a szavak határoznak meg, a szavak pedig frekvenciák, és a
frekvenciák pedig fontosak.

A Törvény egyszerű és tökéletes a kezdetektől fogva
Ne árts!
Tiszteld anyádat és apádat!
Ne gyilkolj!
Ne kövess el házasságtörést!
Ne lopj!
Ne tanúskodj hamisan a szomszédod ellen!
Ne kívánd a másét!
Ismerős?
Teljesen mindegy milyen vallásról beszélünk, ez ismerősnek hangzik a lelkednek
és helyesnek érzed a lelkedben!
Ne árts! Mint egy védőernyő az összes törvény felett!
8 milliárd ember érzi és tudja ezen a bolygón, hogy ez az aranyszabály:
Ne árts! (de a jogi rendszer tele van ártással)

A jogi „törvény” rendelkezi mindenféle csapdával. Egy klónozott
hamisítvány a saját érdekükben!
Tehát, hogy egy férfi vagy nő fenntarthassa a jogait, szüksége van, hogy
kinyilatkoztassa őket. Jogodban áll, hogy felállítsd a saját törvényeidet.
Példa: Ha kiteszel egy felhívást a tulajdonodra ( területedre) hogy 1000
Dollárt kell fizessen aki parkol rajra, ez a jog ki van fejezve! Ezt a
megfelelő törvényes módon fejezed ki a megfelelő szavakkal és módon.
Persze ha törvényes magyarázat van rá, pl szívrohamot kapott, akkor ez
elfogadható.
Tehát ha szükséges, hogy egy követelést nyújts be a bírósághoz, ezt
megfelelően ki kell fejezni, és nem mint burkolt panasz mint a jogban
általában (jogi panasz)

Ha még most sem villog a piros lámpa a fejedben, csak próbálj meg egy bírósági
panaszt benyújtani és kivágni a hisztit mint egy kisgyerek a bírónak vagy bírónőnek,
hogy mondjon „véleményt”. Mert a „bíró” (judge) más mint az „elöljáró” (magisrate). A
bíró véleményt mond. Az elöljáró pedig érvényesíti a követelésedet mint egy jó
alkalmazott.
Viszont ha már kapisgálod, akkor rájöttél, hogy neked teljesen irreleváns a bíró
véleménye és semmiről nem kell meggyőznöd, amikor te egy követelést adtál be.
Egyetlen dolgot kell tenned, bemutatni a bizonyítékokat és átnyomni a követelésedet a
bíróság előtt.
Hogyha a férfi vagy nő aki bírói szerepben ücsörög ott nem tud felhozni egyetlen
törvényes kifogást sem, akkor te tovább nyomod a követelésed és átfordítod a bírót
elöljáróba, és utasítod, hogy lepecsételje a követelésedet. Megköveteled, hogy legyen
a te közszolgád és szolgáljon téged, végezze a dolgát.
És igen, ez működik és ez mindig megtörténik!

Képesnek kell lenned kifejezni a jogaidat.
Azokat aki ezt felfogták nem igazán látják szívesen a bíróságokon. Nem akarnak senkit ott látni
aki felfedi a hazugságokat és csalásokat. Ezért van az, hogy a te ügyedet a nap végére fogják
tenni amennyire csak lehet.
Emlékezz Jenna esetére akinek dadogva az utolsó pillanatra tették a tárgyalását, majd azt
mondták már nincs bíróság és visszakapta a pénzét!
Ők semmiképp sem akarják, hogy te egy esküdtszéki eljárást (ez törvényes) vezess, ami teljesen
más mint az esküdtszéki tárgyalás (jogi eljárás).
Mert egy esküdtszéki eljárásban neked van 30-60 perced, hogy elmagyarázd az esküdteknek a
törvényt és egyszerűen kifejezd a jogaidat (ha elég ügyes vagy ebben). Meg fogják érteni
hogy miről beszélsz!
(Magyarországon másképp működik a bíróság, még keressük a megfelelő módosításokat!)
És ha az eljárás napokig fog tartani, biztos lehetsz benne, hogy ezek az emberek hatással
lesznek és megfordítják az jogi közösséget a jó irányba. Sakk-matt! Az első jel, hogy jól
csinálod, hogy hívják a rendőrséget (ők az első birkák ebben) hogy kivezessenek téged a
teremből☺ majd gondolkoznak, hogyan tudják megoldani ezt. És a játéknak vége!

Emberként az első dolog mait tenned kell az az önkormányzás, önrendelkezés, mindig!
Önmagaddal kezdesz kormányozni.
Ez az, ami helyre rakja a rendszert. Globálisan. Nincs alkalmatlanság, nincs petíció a saját
vállalati rendszerükön belül. Nincs választás. Ez a tudás, ami mindent megváltoztat globálisan.
Mert a probléma is globális.
Amikor önrendelkezel, napozhatsz meztelenül, vagy lehet 10 autód rendszám nélkül, vagy
festheted a házadat szivárvány színűre.
Ahogy belépsz a saját tulajdonodon kívül a közjogba, ahogy egy állampolgár így dönt, már is
szükséged van rendszámra, biztosításra. De ebben mindig félreértés van, mert attól, hogy
regisztráltad a járművedet mint tulajdonodat a jogrendszerben még nem azt jelenti, hogy már
nem a te tulajdonod. Tehát te mint férfi vagy nő, bármikor leteheted a Monopoly bábbúdat és
dönthetsz úgy, hogy férfiként vagy nőként cselekszel, hogy éppen visszalépsz mint „sofőr” és utazó
leszel. Csinálhatod ezt akárhányszor, bármikor a végtelenségig. A nap során, ha úgy döntesz,
hogy neked előnyös a jogi rendszerben sofőrnek lenni, akkor megteheted. Ha éppen kiléptél a
bankból és elütött valaki, akkor lehetsz a rendszerben és élvezheted a biztosítás előnyeit. De ha
aki elütött nagyon gazdag férfi és te jobb ellenszolgáltatást kaphatsz ha férfiként vagy nőként
követeled ezt, azt is megteheted. Te vagy a Totem oszlop második fokán, szabadon megteheted
ezeket.

Jogodban áll bizonyos törvényeket felállítani, de mindenképpen fontos,
hogy ezeket ismertesd a közösséggel, hogy ezek betarthatók legyenek.
Tehát ha nem hozod őket nyilvánosságra, nem is kérheted őket számon!
És ez az amit ma megtanulsz, hogy hogyan tudsz megfelelő értesítést
készíteni.
Teljesen egyszerű értesítést vagy értesítés sorozatot ember és ember
között. Nem ember és cég között és nem egy ember és egy titulus
között…nem ember és Ohio állam vagy ember és Florida állam között.
Ember és ember között, a régi formában, ahogy a zsidó közösségek nem
adták fel soha a törvényes utat egymás között, így cselekszenek. Csak a
világ megváltozott körülöttük. Úgy terjed mint a rák közöttünk ez a csalás.

Tehát. Amikor én írok neked mint egy nő egy férfinak vagy nőnek,
akkor biztosítalak arról, hogy mindent titulust lefejtek rólad. Tehát
neked élőnek írok, az eredetileg létrehozott minőségedben szólít
meg téged.
Úgy szólok hozzád mint egy Teremtő által létrehozott teremtmény
am másik teremtményhez.
Nem engedem meg, hogy bármilyen titulus mögé rejtőzz, mint
egészségügyi dolgozó, bíró, rendőr, ügyész vagy bármi más
hasonló. Tehát leveszem rólad az összes titulust mert tudom hogyan
kell és te is megtanulod most.

Ezáltal képes leszek felelősségre vonni őket bármilyen okozott kárért és
sérelemért és törvényszegésért amit egy ember ellen elkövetnek.
A „törvényszegés” törvényes szó, hasonló szinonímái, jogi megfogalmazásai
mint törvénysértés, vétség nem azok.
Ezeket azért hozták létre, hogy becsapjanak téged. Klónoznak mindent, hogy
megtévesszenek.
A rendőr tökéletes példa, mert nem más, mint egy férfi vagy nő egy
kosztümben, aki mozgatja a kosztümöt.
Ez csak egy kosztüm, nincs lelke, nem a férfi vagy a nő.
Tehát a kosztüm alatti férfi vagy nő tehető felelőssé a tetteiért. Tanuld meg
minél gyorsabban! Látod már ebben az erőt?
Mondhatod, hogy oh, feljelentést teszek a rendőr ellen…☺ sok szerencsét,
máris a saját játékuk szerint próbálkozol, azon belül harcolsz, és ők a
rendszerükben megvédik a saját játékszabályaikat.

Tehát, ha egy ember aki rendőrként cselekszik megüt téged, akkor te a saját bíróságodon kifejezed, hogy
egy férfi vagy nő vagy és követelést nyújtasz be „károkozással elkövetett törvénysértésért”
Sok formája van ennek: ___________________valamivel elkövetett törvénysértés, amit meg kell tanulnod.
Például, emberrablással, vagy zsarolással, vagy pénzügyi törvénnyel.
Térjünk vissza a példához.
Tehát férfi vagy nő kellően figyelmeztetve volt, legalább háromszor mint tetteiért felelős privát ember,
hogy egyenlítse ki a kárt amit okozott. Abban a pillanatban, ahogy sérelem ért, pl eltört a csuklóm,
hozzávágott az autómhoz, megbilincselt stb, azonnal elkezdem kinyilvánítani a sérelmeket. (ugye
emlékszel, ki kell nyilvánítanod)
„Én egy nő Jennifer, akit te mint egy férfi/nő aki rendőrként jár el megütött engem, figyelmeztetlek, hogy
bizonyítékom van videófelvételen pl testkamera, tanúk, vagy bármi más, hogy mit követtél el, és
felszólítalak hogy kártalaníts engem. Felszólítások!!! Törvényes felszólítások, amit én egy nő címzek egy
férfinak (embernek)”.
A bizonyítási kötelezettség rajta van, hogy bizonyítsa, hogy törvényes oka volt téged megütni, pl
önvédelem. Tőle függ, hogy becsületes lesz és megtéríti a káromat férfiként/nőként.
Ha nem tud törvényes kifogást felhozni, te azt mondod „ itt van az én „most itt van a bírósági
végzésem”
Tehát nem azért mész a bíróságra, hogy megkérdezd a bíró véleményét, hanem hogy benyújts egy
követelést ami bizonyítékkal van lefedve, és a bíró mint elöljáró jóvá kell hagyja a követelésedet.
Ennyi!

Tehát, én Jennifer, egy nő benyújtom a
követelésemet bizonyítékokkal amik ellenőrizhetők,
pecsételd le és kész!
Már mehetünk is haza!
Így mőködik a törvény, ahogy a bíróságnak
törvényesen működnie kell, és a bírók tudják ezt!

A bíró tudja hogyan működik a törvény, a gazdagok
szintén tudják, tudják mi az „Én bíróságom” és ezt
használják az emberek a világon mindenhol, csak neked
nem mondják el, mert nem akarják, hogy te tudd. Meg
akarják győzni az összes tudatlan embert, hogy csak a
jogi rendszer létezik és csak az működik.
Ezzel tartanak téged sakkban és minden hatalmadat
elveszik!

Azonban, ha elmész a bíróságra és panaszt teszel egy rendőr ellen, ők rögtön fogják
tudni, hogy halvány fogalmad sincs a törvényről.
Olyan leszel ott mint egy gyerek bírósági osztályon, aki panaszkodik, hogy jaj, ez a
rendőr megütött engem ők meg pontosan tudják, hogy te tudatlanul arra panaszkodsz,
hogy egy rendőri egyenruha (egy titulus) megütött.
Csak kinevetnek és minden megy így tovább.

A „követelés” törvényes, a „panasz” jogi!
Te mindig férfiként és nőként tartasz tárgyalást. Te nem azért vagy a bíróságon, hogy
a nő aki bíróként cselekszik támogasson abban hogy megkapd amit ő a jogi
rendszerben gondol hogy szükséged van rá.
Nem, köszönöm Judy (a bíró), nem kérem az előnyöket amit a jogi rendszer felajánl
nekem ma, nem kérem, igazán hálás vagyok a felajánlásért de ma én nőként vagyok
jelen! Azért vagyok ma jelen, hogy a tényeken és bizonyítékokon alapuló
követelésemet érvényesítsem!

Ez olyan, mint amikor felvételt hirdetsz, hogy parkosítsák a
földedet, de sosem mondod meg pontosan mit akarsz.
Meg kell mondanod, hogy szegélyeket kell építeni, kiirtani a
dudvát, meglocsolni a virágokat, összeszedni a lehullott lombot,
füvet telepíteni stb.
A legtöbb ember úgy megy a bíróágra, hogy azt hiszi mindenről
gondoskodnak majd a bíró és az ügyvéd, és mivel fogalmuk sincs
mi folyik szépen megkopasztják őket. Vagy évekig fog tartani.

Tanuld meg!
A szavak előtti előtag mindig félrevezetés, csökkenti a valódi szó erejét.

Pl: A „szabad férfi” az „férfi” felvizezett változata
A „valós tulajdon” egy jogi változata a „tulajdon”-nak
A Valós tulajod adóztatható, a tulajdon NEM. A valós tulajdont regisztrálni kell a
rendszerben, a tulajdont nem.
A „Nap Isten” egy gyengébb változata „Istennek”
Ezekből a szavakból 99%-ban tudhatod, hogy a jogi rendszerbe akarnak belevinni.
Szavak amikre figyelni kell:
Rossz, törvényszegés/jogsértés, jóvátétel, ellentmondás, becstelenség (valamit nem tart
be), követelés, értesítés (közlés, fegyelmeztetés), megfelelés
Felismerhető vagy a szavakból amit használsz, mert másképp betűzzük és mást is
jelentenek.

Első titok: Néhányan azt gondoljátok
Azok akik keresik a tudást azt gondolhatják, nem értem,
hogyan működhet az, ha arról tanulok, hogy Ki vagyok én
Nos, ha tudod hogy ki vagy, az egy magasabb
frekvenciát jelent. Ez szó szerint felhatalmaz téged hogy
határozottan állj ki és önbizalmad legyen!
Nézd csak meg a következő diagramot!

Ez szó szerint mérhető! Nem tudom hányan hallottatok már erről, vagy van
tudásotok róla. Én személ szerint nagyon sokat tanitok erről.
Ahogy látod a táblázatban az alacsony frekvenciák a rossz érzésekhez,
negatív érzésekhez tartoznak. Ahogy haladunk felfelé, egyre
magasabbak a frekvenciák, mint egy termosztát. Legtöbbünk arra
törekszik egész életében, hogy elérje a magasabb frekvenciákat, de a
jogi rendszer pont az alacsony frekvenciákon dolgozik. Amikor a törvény
szerint járunk el, és minden ami törvényes magas frekvencián rezeg.
Érezhetően. Tudd hogy ki vagy! Szeretet, szabadság, bátorság, béka,
megvilágosodás, magabiztosság! Csak az, hogy tudod ki vagy, emeli a
frekvenciád és azonnal érezni fogják rajtad! Ez az emberek, amit tudnotok
kell. Erről szól a bírósági dolog is.

Példák:
Volt aki 24 óra leforgása alatt, miután ezt a módszert használta
visszakapta a bank által ellopott pénzét, 65 ezer dollárt.
Véleményem szerint, ez a frekvencia átitat mindent, az egész folyamatot
és ez visz mindent.
Egy másik ügy volt, ahol egy férfi aki megszerezte ezt a tudást, visszajött
hogy elmesélje, a rendőr, akivel szemben így járt el másnapra teljesen
átfordult és kedvesen, előzékenyen, segítőkészen állt a dolgokhoz az
ügyében.
Ezért mondom nektek, hogy ez a hiányzó láncszem! Tanuljátok meg!
A sor folytatódik további esetekkel, melyeket megosztok veletek.

Esetleg felmerül benned az a kétely, hogy…
Azáltal, hogy tudom ki vagyok, nem értem,
hogyan fognak komolyan venni,
hogyan fog működni,
hogy fogadja majd el a nyilvánosság.
Nos, nem véletlenül születtél éppen ebbe a világba, és nem véletlenül vagy most itt és
nézed, olvasod, hallgatod ezt az oktatást. Azért vagy itt, hogy mindezt megtanuld.
Persze, ez nem lesz végig élvezetes, „rózsák, kiscicák és szivárványok” között.
De én azért vagyok itt, hogy feltárjam előtted ezt a tudást és segítsek neked ezen az
úton. A világ változik, minden változik és te azért vagy itt, hogy segíts másoknak is
tudni ezt.

Az igazság az
Hogy az emberek általában túlbonyolítanak mindent és ez hibákat eredményez.
Számomra ha valami bonyolult, az már vörös zászló, hogy valami nem oké.
Sokan emaileket küldenek, születési papírokról, egyebekről, ami nagyon
komplikált és én mindig gyanakszom. Másrészt felesleges köröket futsz még ha
működik is.

Ez amit most itt elmondtam, ez amire az egész igazságszolgáltatás épült.
A törvényt nem törölhetik ki a bíróságról úgy, hogy lenyomják a torkunkon a
jogot.
A törvény mindig létezik, függetlenül a jogtól!
Univerzális törvény, Isteni törvény, Természet törvénye, mindig is itt lesz,
bármit is akar az ember csinálni és létrehozni!

2. Titok
Ismerd meg azokat a szavakat, amik előre meghatározzák az
ügyed kimenetelét
Mert a szavak frekvenciák, varázslatok. A nagy műsorszóró
csatornák szavakat szórnak szét amik varázslatok (rossz
értelemben) és a tudatlanok nem tudják mi folyik.

Ide kapcsolódva néhányan azt gondolhatjátok, hogy Á, én nem leszek jó ebben,
mert ehhez sok sok jogi megfogalmazást meg kell tanulni meg a sok papírmunka.
Nos, nem, nem kell!
Éppen hogy ez sokkal egyszerűbb mint azt egyáltalán gondolnád.
A felszólítások mind kisbetűvel íródnak. Ez ugye mindenkinek elsajátítható?
A felszólítások mindössze 4 pontot tartalmaznak.
A felszólítások csak egyetlen szakaszból állnak.
95%-a a felszólításoknak ráfér 1 vagy 2 papírlapra.
És a 95%-a ezeknek a felszólításoknak megoldást hoz még mielőtt a bíróságra
vinnéd.
Van így értelme?
Semmi „Fekete jogi szótár” (Balck’s law dictionary)
Semmi eskü alatt tett nyilatkozat, vallomás
Semmi ügyvéd, sem közjegyző
…egyik sem ami ilyen komplikált, az mindig rossz jel!

Miért bonyolítják meg ezeket?
Mert a szavak varázslatok
Mert a szavak lekötnek téged
Mert a szavak feltételezett szerződéseket hozhatnak létre
A szavaknak zavarodottságot kell eredményezni
A szavakkal érik el a bonyolultságot
Meg kell téged győzniük, hogy szükséged van rá, hogy valaki
„reprezentáljon/képviseljen” téged. Tudod, titulusok! Az ügyvéd képviseli
a sértettet(titulus), a vádlottat (titulus), védett, áldozat, alany,
állampolgár…mind titulus, tudod!
Csak emlékezz a Totem oszlopra, mi hol van rajta, a titulusok a legalján
vannak, ezért azt akarják, hogy oda tedd magad önként.

Azok a férfiak és nők, aki a megfelelő szavakat használják
komoly változásokat tapasztalnak az életükben.
A megfelelő szavak magasabb rezgésűek, és ez hat minden
területen
A szavak hozzák létre a valóságot

Ismét egy titok, talán néhányan ezt gondolják:
Nem vagyok:…
Elég kifejező, hogy megfelelően beszéljek
Elég erős, hogy ezt kipróbáljam
Elég jó új dolgok elsajátításában

Nos…
Az igazság sokkal egyszerűbb, mint ahogy gondoltad, csak elég komplikálttá tették neked.
Az én első ügyem amikor felszólítást írtam egy egész ügyvédi irodát bezárásra kényszerített.
Az első 30-90 nap persze kicsit intenzív volt, de imádtam ezt és hogy újrahuzalozom az
agyamat, mert éreztem, hogy a rendszer sosem volt igazságos, sosem érződött annak.
És most már tudom miért!

Mert a világ összes tájáról jönnek a tapasztalatok hozzám
- Stacy első felszólítása bezáratott egy ügyvédi irodát
- 18 ezer dollárt kapott vissza Jenna 15 perccel a tárgyalás előtt
- Sandra 5 ezer dollárt kapott meg, még várom a teljes történetét
- Egy barátom leállította a bérbeadó hamis kilakoltatását
Nagyon sok ilyen sikertörténet van már a világon!

Mert Ne árts! Ne árts! Ez a törvény!

3. Titok Csak te védheted
meg, vagy veszítheted el a
jogaidat!
Ők nem kötelezhetnek rá!

Csat te adhatod át a jogaidat, és léphetsz be egy másik (az ő)
joghatóságba. Nem kötelezhetnek rá, meg csinálhatnak
mandátumot ebből, nem „kormányozhatják” el tőled.
Csak te dönthetsz, hogy megvéded-e a jogaidat, vagy
beleegyezel, hogy átadod önként. Tudatlanul.
Ezek a jogok a tieid, senki sem veheti el tőled, de meg kell
tanulnod hogyan fejezd ki őket és hogyan védd meg őket.

Néhányan mondhatják…
• Én nem tudom megvédeni a jogaimat ügyvéd nélkül. Nos, ez azért van
mert ezt ültették a fejekbe az agymosással.
• Szükségem van az emberi jogaimra
• Szükségem van a polgári jogaimra
• Szükségem van az állampolgári jogaimra
• A nők jogaira
• Ők ellopják a jogainkat!
• Nekem Istentől kapott jogaim vannak,…nos, Isten nem megy veled a
bíróságra, viszont ahogy élsz a tőle kapott jogaiddal, a megfelelő
szavakat használod melyeknek rezgésük van, azok fognak téged
segíteni. Amikor benyújtod a követelésed, amikor jóvátételt kérsz.
Amikor tisztelettel viselkedsz és tiszteletet követelsz meg.

A jogaid
Emberek világszerte nyerik meg ügyeiket használva ezt a tudást anélkül, hogy
ügyvédet fogadnának, vagy bonyolult jogszabályokat és nyelvezetet tanulnának
meg.
Isten, a természet, az alkotmány nem jön neked segíteni a bíróságra fizikálisan.
Mellesleg: te írtad az alkotmányt, aláírtad esetleg, vagy legalább láttad valaha?
Nem jön neked segíteni a bíróságon! Neked egyszerűen jogaid vannak! Pont, ennyi!
Fejezd be, hogy előtagokat teszel a szavak elé, vagy a férfi és a nő elé.
És hagyd abba, hogy mindent kívülről várj! Nincs szükséged az alkotmányra, a vörös
államokra( demokratákra céloz, a ford.) Senkire és semmire nincs szükséged hogy
bizonyítsd a jogaidat, mert vannak, a tiéd! Meg kell tanulnod hogyan érvényesítsd
őket!
Nagyon lelkes vagyok ebben! ☺

Ne feledd!
Stacy első felszólítása egy teljes ügyvédi irodát záratott be. Nem
tudták mit kezdjenek vele. Egyetlen levél csupa kisbetűvel írva, a
megfelelő szavakkal, használva a törvény erejét. Egy teljes ügyvédi
iroda látva ezt, az ott dolgozó ügyvédek többezer órát tanultak több
millió Dollárért, és ez a levél teljesen lezárta az irodát, az ügyvédek
pánikban voltak, hogyan oldják meg ezt a lehető leggyorsabban.
Stacy pedig rekord gyorsasággal kapta meg a 65 ezer Dollárját.
Ez a tudás sokkal erőteljesebb mint bármilyen jogi tudálékoskodás.
Gondolj csak bele!
Az ügyvédek így látják az ilyen esetet:
Ó, a francba, ez ismeri a jogot, nem gabalyodhatunk össze
olyanokkal, akik ismerik a jogot, mert veszíteni fogunk.

Sokan mondhatják azt is
Nem tudom hogyan használjam a megfelelő szavakat
Már próbáltam más „guruk” módszereit
Azt hallottam, hogy a születési kivonatomat kell hitelesítenem, hogy rendben
legyek
NEM!!
Ez mind bonyolult dolog!
Ez ennél sokkal egyszerűbb. Állj le, hogy az ember által alkotott dolgokat
tanulod.
Az ember csal. Állj le azzal, hogy egyikből a másik politikai rendszerbe
menekülsz.
Állj le mindennel amit ember alkotott!
A természet adott növényi gyógyítást, az ember alkotott gyógyszerpiart.
CSALÁS!

Tehát, összefoglalva lefedtük a főbb témákat, titkokat:
1. Csak neked van hatalmad
2. Megtanultuk a szavakat, mit előre meghatározzák az ügyed
kimenetelét
3. Csak te védheted meg vagy veszítheted el a jogaidat
4. Törvényes szavak és pontosság
5. Karmikus törvények
6. A szavak rezgése

Tehát, ki akar a következő
szintre lépni?

Bemutatom Globálisan először a 8 hetes „law common to i”
kurzusunkat jon little tudasával. Ez most elérhető Globálisan.
Ez egy öntanulási rendszer, automatikus, most kezdheted
online azonnal!
bónusz: Gúnyos bírósági szerepjáték ami nagyon jó tanulás
Eljátszhatjátok a szerepeket jon bíróval, tökéletes tanulás.
Vannak vizsgák, vannak felszólítás írás fejezetek, stb
www.lawcommontoi.com
Ez a képzés most elérhető számodra, nagyon jó információk.

én: egy férfi; jon little
Jon több mint 20 évet próbálkozott és hibázott, a saját bőrén tapasztalt
anyagilag is, aztán megtanulta hogyan lehet harmóniában lenni a rendszerrel és a
törvénnyel
én is nagyon más ember voltam…15 éve
mielőtt elítéltek…mielőtt elvesztettem a szeretteimet,
a legrosszabb, legsötétebb percekben ott álltam amikor eljöttek értem,
Láttam őket a legrosszabb esetben tűz alatt, fenyegetett hazugság és
megfélemlítés alatt, keményen jöttek és el akartak pusztítani, a hitemért, az
igazságomért, a becsületemért, a békémért kaptak el
hogy merészelek kiállni ellenük, hogy merészelek nem meghajolni azok előtt, akik
úgymond felelettem állnak

Azért jöttek érte, mert ezt a tudást megosztotta!

Elvittek engem, elvitték a szeretteimet, náluk volt a varázslatom, övék volt a
szívem…így azt hitték...
Mi történik ha egy apa egy reggel arra ébred,
hogy a világ nem az amit eddig hitt róla?
Mi történik, ha te nem akarod a gyerekeid testét,
elméjét és lelkét mérgezni?
Mi történik ha nem követed az „álláspontot”? Ők
majd jönnek, és keményen jönnek!
De mi történik, ha egy olyan férfi ellen követnek
el jogsértést, aki rájött a káosz titkára?
Vesztenek, vesztenek és vesztenek…én pedig
nyerek! És nem csak hogy nyertem, hanem itt
vagyok a legnagyobb és felféltettebb titkaikkal.
Mert az emberek jöttek segíteni neki és összerakták a hiányzó darabokat, pont ahogy
jon tette velem nemrég.

Miről tanulhatsz a 8 hetes kurzusban
Segít abban, hogyan védd meg a jogaidat és zárd le a bírósági vitákat,
ügyvédek nélkül, és a családodnak is olyan gyorsan amilyen gyorsan
megjegyzed ezt a tudást…anélkül, hogy gyengének éreznéd magad és
anélkül, hogy letartóztassanak.

Mi az amit kapni fogsz?
Kezelő felület
Felvételek
Heti házifeladatok , nagyon egyszerű, klikk a bal oldalon és nézed
a jobb oldalon.
Telegram csoport, ahol az emberek megosztják a tapasztalataikat,
mert a világ kezd ráébredni erre.
Online vizsgák
Tudás tesztek
Bírósági szerepjátékok

8 hetes „law common to i” tudásmegosztás
A saját tempódban haladhatsz
Heti felvételek, anyagok
Lehetőség további támogatásra a 8 hét után
Hogyan írj felszólítást
Hogyan tarts a „saját bíróságod”
„lcti” szótár
„lcti” hangsúlyozás
Hogyan zárjunk le vitát még mielőtt a bíróságra kerülne
Hogyan térjünk vissza a becsülethez

Bizonyíték!
Stacy visszakapott 65 ezer Dollárt 24 órán belül
Jenna18 ezer Dollárt nyert vissza
Sandra 5 ezer Dollár
Jon 5 gyermekét kapta vissza
A lista folytatódik mert az emberek sorra jönnek, a barátaim lezárják a
csalásokat és bírósági kérelmeket
A világban mindenhol történik, hogy az emberek elkezdték visszavenni
a városukat, megyéket, országokat és közösségeket, mert végre már
képesek tanulni. Végre!
Tudom, hogy a cabal mit csinált 2020-ban, de ez itt az a tudás ami
helyreteszi az egész világot! Nem tudom eléggé hangsúlyozni!

Kinek szól ez, kinek fog működni
Nőknek és férfiaknak akik meg akarják védeni a jogaikat
Az emberiség azon részének akik jobb világot akarnak
teremteni
Azoknak akik utat akarnak mutatni a többieknek
Azoknak akik nem akarnak a fejük fölé zsarnokságot
Azoknak akik tudni akarják a szabad (free-korlátlan) és
Szabadság ( liberty- jogok és kiváltságok) közötti
különbségeket

Mért nem kezdik el tanulni ezt az emberek?
Mert soknak tartják az adományt érte
Nem számolnak vele, mennyibe kerül az ügyvéd óránként, 350 Dollár
vagy felette
Nem számolnak vele, hogy mennyi pénzt nyerhetnek vissza a tudás által

Mit kapsz még a tréninggel:
Csoport támogatást másokkal akik használják a tudást
A vizsga utáni támogatást
8 hét után bírósági szerepjáték felvételeket
A weboldalon frissítéseket, bármikor frissítünk bármit, amíg az internet
létezik
Helyi eseményeken kedvezményt

Ezzel a tudással képes leszel:

Másokkal beszélni aki tanulnak
Tanulni azoktól akik már sikereket értek el
Magabiztosságot szerezni azáltal, hogy megosztasz te is
másokkal dolgokat
Kapcsolódni a további 99.99%-ával a fölt lakosságának,
mert ezért vagy itt és most a Földön!

Ezzel az eszközzel képes leszel kiiktatni:
A félelmet
A jogi panaszokat
A csalásokat
A titulusokat amik csapdába ejtenek
És sok más több
Probléma megoldva!

Én sem tudtam hogyan kell kezelni a nyilvános és a privát dolgokat így meg
kellett tanulnom mindkét joghatóságt.
Megtanultam eldönteni ki, hol, mikor…ez az igazi szabadság! Szabad
akarat!
Neked nem kell éveket töltened tanulással és rengeteg pénzt költened rá.
Videókat és dokumentumokat nézned. Jon 20 évet töltött ezzel, én is többet.

Ha attól félsz, hogy nem találsz időt a tanulásra, nem gond, hiszen
akkor tanulsz a felületen amikor akarsz.
Akár mától, bármikor ahogy ezt bejelentettük.

Tehát, mit kapsz?
8 hetes „law common to i” tudás megosztást (értéke 7500 Dollár)
Csoport támogatás (értéke 1500 Dollár)
Teljes érteke: 10.000 Dollár
Persze ezek értéke nem is meghatározható hogy őszinte legyek!
Persze nem kérünk tőled 10.000 Dollárt, de mondjuk ha mégis
kérnénk és pontosan tudod, hogy 3 lépéssel, 3 egyszerű felszólítással
megoldhatod a problémád, megérné neked?

Ha tudod, hogy ezzel mit értek már el:
Ha ez kiment a rendszer a börtönből, vagy megoldja a jogi vitádat, megérne 10
ezer dollárt?
Ha ez hatalmat ad a kezedbe, hogy megoldd a problémaidat, mint Jenna fia
megkapta a 18 ezer dollárt, megérne neked 10 ezret?
Ha ez az egész családodat megvédené egy életen át, megérne ennyit, vagy
többet?
Mit választhatunk,
Legyen olcsó, vagy legyen értékes? Legyen mindkettő!
Megvédeni a jogaidat, mennyit ér meg?
Megoldani a csaló bírósági ügyeket mennyit ér meg?
Az iskolai bizottságokat utasítani 3 egyszerű felszólítással, mennyit ér meg?
És megmutatni mindenkinek a közösségben?

MA
Nem kérünk tőled 10 ezer Dollárt, és nem kérünk 1500 Dollárt sem…
Ma 997 Dollárért elkezdhetsz tanulni
www.lawcommontoi.com/donation

