
Obče pravo proti pogodbenemu pravu

Kako se izogniti pravilom, zakonom in kaznim?

Obstajata dve vrsti prava: obče pravo in pogodbeno pravo. Občemu pravu smo podvrženi ljudje in
veli, da  drugemu ne delaj škode. Vlade in njihovi »svetovalci« s tem, ko zahtevajo, da nosimo
masko in  si  razkužujemo roke,  ljudem delajo  škodo.  Pogodbeno pravo  je  pravo,  ki  velja  med
korporacijami.  Kadar  dobite  pošto  od  vladnih,  pravnih  ali  finančnih  inštitucij,  sta  vaša  ime  in
priimek napisana z  velikimi črkami,  in sicer  zato,  ker  zapis  z velikimi črkami niste  vi,  ampak
korporacija.  Vsakič,  ko  se  rodi  otrok,  se  ustvari  korporacija  z  njegovim  imenom,  zapisana  z
velikimi črkami.  Vlade so korporacije,  ki  delujejo na osnovi pogodbenega prava in korporacije
lahko poslujejo samo s korporacijami, med katerimi obstaja pogodba. Zakoni in kazni se tako tičejo
korporacij  in  ne  ljudi  in  če  vi  ne  date  privolitve  in  z  njimi  ne  sklenete  pogodbe,  z  njimi  ne
sodelujete. To velja v vseh državah sveta.

Kako postopati, če vas hočejo organi pregona oglobiti:

• Identificirajte  se  kot  suvereno  živo  bitje  (ne  z  imenom  in  priimkom  ali  kot
oseba/gospod/gospa).

• Povejte,  da smo ljudje podvrženi  občemu pravu;  vlada,  vladne agencije,  policija,  organi
pregona,  sodišča itd. pa so korporacije, ki delujejo na podlagi  pogodbenega prava  in med
katerimi mora obstajati pogodba.

• Povejte, da imajo opravka z živim človekom in ne s korporacijo; da nimajo vaše privolitve,
da z njimi ne boste sklenili pogodbe in da nimajo avtoritete nad vami.

• Če je bilo zagrešeno kaznivo dejanje, jih vprašajte, kdo je žrtev – če ni žrtve, ni kaznivega
dejanja  (po potrebi  razložite,  da vlade in  njihovi  »svetovalci« z  ukrepi  in  zakoni  delajo
škodo vašemu zdravju in tako kršijo obče pravo).

• Povejte, da niste dolžni odgovarjati na njihova vprašanja in potem tudi ne odgovarjajte.

• Če vas vprašajo, če razumete, morate odgovoriti »Ne, ne razumem«.

• Če je mogoče, pogovor snemajte.

Več  pa  v  pogovoru  Davida  Icka  z  Johnom  Smithom:
https://www.bitchute.com/video/NqgZI23IWbUD/.

Kako to izgleda v praksi: 

• https://www.bitchute.com/video/trLnxvzsx0od/  

• https://www.bitchute.com/video/jxTgiymoN7fF/  
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• https://www.bitchute.com/video/bUZGRBPBTti2/  

• https://www.bitchute.com/video/NZDqv4IPY7zk/  

• https://www.bitchute.com/video/0uyLwvuhzYBJ/  
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