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Seznamte se se svým slaměným 

mužem 
 

 

 

Toto je obrázek "The Houses of Parliament" v Londýně v Anglii. 

 
 

Udělejme si malý kvíz: 

1. Kdo se tam schází? 
2. Co tam dělají? 
3. Pomáhají vám nějak? 

 
 

Pokud vaše odpovědi byly: 

1. "Členové vlády" 

2. "Zastupují všechny obyvatele země" a 

3. "Ano, vytvářejí zákony na ochranu mě a mé rodiny. 

 
 

Pak mi dovolte, abych vám poblahopřál k tomu, že jste odpověděli na všechny 
otázky špatně. 

 
 

Nevedlo se vám v kvízu příliš dobře? Dobře, zkusíme to znovu: 

4. Kdy bylo zrušeno otroctví? 

5. Bylo otroctví legální? 

6. Máte dluh u finanční instituce? 

 
 

Zde jsou odpovědi: 

1. Služební funkcionáři obchodní společnosti. 

2. Vymýšlejí způsoby, jak vás připravit o peníze a zboží. 

3. Ne, rozhodně ne, pomáhají si sami, ne vy. 

4. Otroctví nebylo NIKDY zrušeno a vy sami jste nyní považováni za otroky. 

5. Ano, otroctví je "legální", i když není "zákonné" (musíte zjistit rozdíl). 
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6. Ne. NEJSETE dlužníkem žádné finanční instituce. 
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Zdá se vám to trochu divné? Pokud ano, pak čtěte dále: 

 

TI, KTEŘÍ JSOU U MOCI, MAJÍ VELKÉ 
TAJEMSTVÍ 

 

 

Placení daně je VOLITELNÉ !! 

Registrace vozidla je VOLITELNÁ !!! 

Zaplacení pokuty je VOLITELNÉ !!! 

Účast u soudu je VOLITELNÁ !!! 
 

 

MŮŽETE, POKUD CHCETE, ALE NEMUSÍTE. 

 
Jste překvapeni? No - zkuste si tohle: 

 
 

Každá hypotéka a půjčka je od prvního dne ÚPLNĚ SPLATNÁ - 
pokud chcete, můžete ji splácet znovu, ale nemusíte !!! 

 
 
 

Pokud vám nikdo neřekl, že máte slaměného muže, pak by to 
pro vás mohla být velmi zajímavá zkušenost. 

 
Tvůj Strawman vznikl, když jsi byl velmi mladý, 
příliš mladý na to, abys o tom něco věděl. Ale 
tehdy měl být tajemstvím, protože jeho účelem 
je vás podvést, a k tomu byl od svého vzniku 
velmi účinně využíván. 

 

Možná je nejvyšší čas, abyste se dozvěděli o svém slaměném 
panákovi a o tom, jak můžete zabránit tomu, aby byl 
používán proti vám. Vědět o něm je nejdůležitější první krok. 
Musíte se vydat na 

cesta za poznáním a obávám se, že to, co se chystáte objevit, není příliš příjemné. 
Pokud se však rozhodnete jednat podle toho, co se dozvíte, mohlo by to změnit váš 
život k lepšímu.  Pokud si myslíte, že jste se dostali do dluhů, můžete se z nich dostat, 
pokud budete ochotni se postavit za svá práva a odmítnete se dále nechat podvádět. 
Máte zájem? Pokud ano, pak začněme od začátku a zjistěme, kde se vzal váš slamník a 
proč byste se o něj měli zajímat. 

 

Všechno to začalo, když vaši rodiče prožili šťastnou událost a vy jste 
přišli na svět. Nevíte přesně, kdy to bylo, protože jste si nebyli 
vědomi dnů v týdnu, měsíců v roce, a dokonce ani toho, jaký byl rok. 
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Dokonce i poté, co uplynulo několik měsíců, jsi byl stále 
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o těchto věcech nevěděl, ale v té době už byl váš slaměný panák vytvořen 
a byl používán k obohacení některých velmi bezohledných lidí. Nic z toho 
nebyla vaše vina. Stalo se to proto, že se vaši rodiče nechali zmást tím, že 
museli zaregistrovat vaše narození a vyřídit vám rodný list. Požádali tedy o 
vydání rodného listu, aniž by si uvědomili, co se stane, když to udělají. 

 
Co se tedy stalo? Podle místního úřadu: 

 
1. Ztratili vlastnictví svého dítěte (vás). 
2. Umožnili vytvořit slaměného panáka. 

 

Za to nemohou, protože jim nikdo neřekl, že se to stane, nebo že by se to dokonce 
mohlo stát. Nikdo jim také neřekl, co je to slaměný panák a jak se dá použít proti jejich 
dítěti. Ve skutečnosti je "registrace" smlouvou a ve skutečnosti je neplatná, protože ze 
strany místního úřadu nedošlo k úplnému zveřejnění informací ani k "úmyslu uzavřít 
smlouvu" ze strany rodičů. 

Registrací narození dítěte přechází "vlastnictví" dítěte na místní úřad, a to samo o sobě 
umožňuje pracovníkům místního úřadu dítě rodičům odebrat, pokud by to někdy chtěli 
udělat. To platí do doby, než dítě dosáhne "zletilosti" stanovené platnými právními 
předpisy. To není "zákonné", ale po registraci narození je to "zákonné" a mezi těmito 
dvěma pojmy je velký rozdíl, rozdíl, který je velmi důležité, abyste jasně pochopili. 

 

Co je to slaměný panák? 
Slaměný muž je fiktivní právnická osoba vytvořená v naději, že až dítě vyroste, nechá se 
oklamat a uvěří, že je ve skutečnosti slaměným mužem (což rozhodně není), a zaplatí 
nejrůznější imaginární náklady a závazky, které podvodníci na slaměného muže 
navážou. 

 

Jak se vytváří slaměný panák? 
No, mechanismus zahrnuje onen zbytečný rodný list, o kterém si rodiče představují, že 

se týká jejich dítěte a že mu patří (ani jedno z toho není ve 
skutečnosti pravda). Pokud bylo dítě pojmenováno James a 
příjmení je Martin, pak byste očekávali, že v rodném listě bude 
napsáno jméno James Martin. Pokud je na něm toto napsáno, pak 
je vše v pořádku a jedná se o pravý rodný list a nic víc.  Pokud je 
tam však uvedeno jiné jméno, pak je dokument neplatný. 

není rodným listem, ale výtvorem slaměného panáka, který se vydává za Jamese 
Martina. Alternativním zápisem může být některý z následujících příkladů: "JAMES 
MARTIN", "pan James Martin", "Martin, pan James" nebo cokoli jiného, co není přesně 
"James Martin" a nic jiného. 

 

Proč vytvářet slaměný panák? 
Odpověď zní: "aby bylo možné účtovat 
slaměnému panákovi imaginární náklady a 
pokuty a oklamat člověka Jamese Martina, aby 
tyto částky zaplatil".  Mezi 
tyto imaginární poplatky patří "daň z příjmu", 
"obecní daň", "dědická daň", "daň z kapitálových 
výnosů", "silniční daň", "dovozní daň", "daň z 
přidané hodnoty", "poplatek za pohonné hmoty", 
"úroky z půjček", "bankovní poplatky" a cokoli 
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dalšího. 
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které profesionálové na plný úvazek vymyslí, a jsou si jisti, že si nevšimnete, že jste 
nikdy nesouhlasili s placením a platit nemusíte. 

 
 

Právní jazyk 
"Právní řeč" je tajný jazyk, který byl vynalezen, aby vás 
oklamal. Používá anglická slova, ale přikládá jim tajné 
významy s jediným záměrem, abyste nevěřili, že to, co vám 
říkají, nemá nic společného s běžným významem v anglickém 
jazyce. Jejich cílem je vás podvést a okrást. 

Například vám řeknou: "Rozumíte? ".  Na adrese 
V angličtině to znamená "Do you comprehend what I am saying to you?" a automatická 
odpověď by byla "Yes", což znamená "Rozumím tomu, co mi říkáte". Ale tito lstiví 
podrazáci změnili význam v právnickém jazyce na "Stojíte pode mnou? ", což znamená 
"Uděluješ mi nad sebou pravomoc, takže musíš poslouchat vše, co ti řeknu?". 

 
Ještě horší je, že vám nikdy neřeknou, že přešli z angličtiny do právnického jazyka, a 
jestli to není nečestné, podloudné a bezohledné, pak nevím, co to je! Pokud odpovíte na 
otázku v domnění, že se mluví anglicky, pak předstírají, že s nimi uzavíráte smlouvu a 
stáváte se jim podřízenými. Zda je to skutečně pravda, je sporné, protože to je vlastně 
ústní smlouva mezi vámi a jimi, a aby byla jakákoli smlouva platná, musí dojít k úplnému 
a otevřenému zveřejnění všech podmínek smlouvy a poté k bezvýhradnému přijetí 
oběma stranami, a to se v těchto případech rozhodně nestalo. 

Jaký to má ale smysl? No, tento manévr má za cíl vás přimět k tomu, abyste souhlasili s 
tím, že budete zastupovat svého slaměného panáka. Proč? Áááá, tak to je dobrá otázka, 
ale odpovědět na ni vyžaduje trochu vysvětlování a je třeba pochopit celkovou situaci: 

 

Všichni lidé se rodí rovní a mají naprostou svobodu volby a jednání. Pokud žijete na 
stejném místě jako spousta dalších lidí, pak existuje několik omezení, která se časem po 
vzájemné dohodě vytvořila. Tato omezení slouží k vaší ochraně a ochraně ostatních lidí 
žijících ve vaší blízkosti.  Těmto omezením se říká "právo" (nebo přesněji: "zvykové 
právo") a je jich málo a jsou velmi snadno pochopitelná. Jsou to např: 

Nesmíte nikoho zranit ani zabít. 

Nesmíte krást ani poškozovat cizí věci. Musíte být čestní ve 

svém jednání a nikoho nepodvádět. 

Ty jsou výsledkem stovky let trvajících sporů, které se řešily za použití zdravého rozumu 
a názorů obyčejných lidí. Jsou pro vás jediným omezením, a pokud se jimi nechcete 
řídit, musíte odejít na nějaké izolované místo a držet se dál od ostatních lidí. 

 
Mnoho lidí si myslí, že existují stovky dalších zákonů, které musí dodržovat (a každý 
druhý den přibývají nové), ale není tomu tak. Těm dalším věcem se říká "zákony" a jejich 
dodržování je pro vás, lidi, nepovinné, ALE pro vašeho fiktivního slaměného panáka 
nepovinné nejsou, a proto lidé, kteří z těchto věcí mají prospěch, chtějí 
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přesvědčit vás, abyste zastupovali svého slaměného panáka a podléhali tak všem jejich 
vymyšleným omezením a obviněním. 

 
Kdybyste věděli, že jsou nepovinné, souhlasili byste s nimi: 

1. Odevzdat většinu výdělku na daních a podobných poplatcích? 
2. Platit za vlastnictví vozidla? 
3. Platit za vlastnictví televizoru? 
4. Platit za jízdu po silnicích, které byly postaveny za vaše peníze? 
5. Být nucen vstoupit do ozbrojených služeb, pokud vám to někdo řekne? 
6. Poslat armádu, která vás má zastupovat, do jiné země, aby tam vraždila nevinné 

lidi? 

Bylo vám někdy řečeno, že tyto věci jsou nepovinné? Pokud souhlasíte s tím, že budete 
zastupovat svého slaměného panáka, pak se pro vás tyto věci stávají závaznými. To 
jsou některé z "předpisů", které si "politici" neustále vymýšlejí, aby z vás udělali 
chudáky, aby oni a jejich přátelé zbohatli a aby vás udrželi v pozici, kdy musíte udělat 
vše, co vám řeknou, bez ohledu na to, jak moc vás to poškozuje a likviduje vaše 
přirozená práva a svobodu. 

Ale někdo říká, že jsme si zvolili vládu, aby nás zastupovala, a tak musíme dělat, co říká, 
vždyť jim jde o naše dobro, ne? 

 
To je hezká myšlenka, ale je to skutečně pravda? Ne, není. Myslíte si, že volíte politiky, 
aby vás zastupovali ve vládě, ale ve skutečnosti to tak není. Je to součást velmi pečlivě 
pěstované iluze, jejímž cílem je udržet vás na místě a odevzdat většinu vašich příjmů 
(obvykle 80 % všeho, co vyděláte). Součástí tohoto tajemství je, že to, co má být vaší 
"vládou", je ve skutečnosti soukromě vlastněná, zisková společnost a vše, co při 
hlasování děláte, je, že pomáháte vybrat sloužící úředníky uvnitř této společnosti. Na 
tom, co se stane v budoucnu, to nikdy nebude mít sebemenší vliv, protože politiku a 
jednání společnosti řídí její majitelé a ti nejsou nijak ovlivněni tím, co chcete vy. 

 

Myslíte si, že je to přitažené za vlasy? Pak si to ověřte v Dun & Bradstreet nebo na jiném 
místě, které zaznamenává založení a výkonnost 160 000 000 obchodních společností na 
celém světě. Když to uděláte, zjistíte, že například Dolní sněmovna je komerční ziskovou 
společností (číslo UC2279443), Labouristická strana je komerční společností, která 
obchoduje pod jménem "Allister Darling MP", Sněmovna lordů, která je nejvyšším 
soudem v zemi, je soukromou společností, United Kingdom Corporation Ltd., dříve 
známá jako "United Kingdom plc", která nikdy nedodržela zákon, který vyžaduje, aby 
podávala své finanční záznamy, je také soukromou společností. Ministerstvo 
spravedlnosti D-U-N-S číslo 22-549-8526, ředitelé: Lord Falconer of Thoroton je 
soukromá společnost založená v roce 1600. Bank of England je soukromá společnost, 
stejně jako každý soud a každý policejní sbor, a dokonce i státní tajemník pro obchod a 
průmysl je společnost, a nikoli osoba. 

 
Ještě směšnější je, když zjistíte, že Devonská a cornwallská policie je společnost, kterou 
převzala společnost vlastněná IBM, jíž je ročně vyplácen rozpočet ve výši 256 800 000 
liber, který je odebírán od občanů. Gilbert a Sullivan by si tuto skutečnost s chutí vybrali 
jako scénář pro jednu ze svých komedií. Rada hrabství Lancashire byla založena jako 
společnost (IP00666C) v roce 2002. Její sídlo bylo "3rd Floor, Christ Church Precinct, 
County Hall, Preston" a 25. ledna 2008 byla zcela zrušena a veškerý její majetek a 
závazky byly 12. listopadu 2007 převedeny na jinou společnost - "The Blues and Twos 
Credit Union Ltd.". 
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jejíž sídlo je Lancashire Police Headquarters, PO Box 77, Hutton, Preston. Nemáte 
náhodou pocit, že vás tu někdo vodí za nos? 

 

 

Jen pro případ, že si to neuvědomujete, účelem každé komerční "ziskové" společnosti 
nebo korporace je vydělávat peníze pro své majitele (a akcionáře, pokud nějací jsou). 
Lidé, které považujete za "vládu", nedělají nic, co by vydělávalo peníze - místo toho od 
vás peníze berou a jejich hlavním úkolem je zajistit, abyste si neuvědomili, že jsou ve 
stejné pozici jako IBM, která vás každý rok připraví o skvělých 256 milionů liber. 

 
Proč tedy předstírat, že existuje skutečná vláda, kterou volíte a která vám slouží? 
Nechtějí, abyste pochopili, že pouze řídí společnost, která nic hodnotného neprodukuje - 
něco jako sázková kancelář, kde téměř každý zákazník prohrává peníze - a probudili se, 
že na rozdíl od toho, co vám celý život říkali, je to všechno nepovinné a že už nemusíte 
hrát jejich zlodějskou hru, pokud nechcete. 

 
 

Chtějí, abyste byli tak zatíženi tím, že jim budete 
platit peníze a pracovat tak tvrdě a dlouho, že 
nebudete mít čas, peníze ani energii zastavit se a 
přemýšlet o tom, co se děje s vámi a vaší rodinou. 

 

Zoufale se vám snaží zabránit v tom, abyste jen tak odešli. 
od jejich podvodu, a proto se vás ze všech sil snaží spojit s fikcí, kterou je váš slaměný 
muž, protože fiktivní subjekty, jako jsou obchodní společnosti, nemohou mít žádné 
jednání se skutečným mužem nebo skutečnou ženou - mohou jednat pouze s jinou fikcí, 
jako je váš slaměný muž, a je nezbytné, aby vás oklamali, že musíte jednat jménem 
svého slaměného muže - což nemusíte. 
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Mají řadu osvědčených metod, jak vás rozptýlit a zabránit vám, abyste to zjistili na .
 Chtějí, abyste viděli spoustu zábavy, ne proto. 
na zábavě není nic špatného, ale při jejím sledování nebudete klást 
nepříjemné otázky.  A také, že 

si dávají velký pozor na to, aby většina 
zábavy posilovala jejich vymyšlený svět a 
vytvářela dojem "skutečného světa", v němž 
jsou všichni pod vládou, policií, úřady a 
dalšími orgány. 
Úředníci dodržují zákony, daně jsou nezbytné pro udržení chodu 
věcí a věci, o kterých se říká, že jsou pro vás špatné, jsou 
vysoce zdaněny (ne proto, aby vydělávaly peníze), ale údajně 
proto, aby se... 

vás nabádají, abyste se těmto věcem vyhýbali. Všimněte si, že neustále opakují, že jejich 
vymyšlené "zákony" jsou "zákonem", což rozhodně nejsou, ale když to říkají dostatečně 
často, lidé tomu začnou věřit a nikdy je nenapadne zpochybňovat to, co říkají. 

 

Mají také další velmi účinnou techniku, a tou je strach. Chtějí, abyste se báli.   Bát se 
imaginárních teroristů.   Bát se 
katastrofy. Strach z nových nemocí. Strach z cizích zemí. 
Strach z toho, že se "ekonomice" bude dařit špatně a 
inflace poroste. Pokud o tom pochybujete, podívejte se 
na zprávy a spočítejte počet pozitivních, povzbudivých 
zpráv a počet negativních nebo depresivních zpráv. 
položky. Není třeba provádět velký průzkum, abychom si všimli velmi 
silného negativního zkreslení zpráv. Důvodem je vyvolat ve vás pocit, 
že potřebujete vládu a armádu, aby vás ochránily před 

tato údajná nebezpečí. Je snadné udržet zprávy takto tendenční, protože všechny hlavní 
zpravodajské agentury a média na světě vlastní pouze pět nebo šest soukromých 
komerčních společností. 

 

Aby vás údajně spojili se slaměným mužem, kterého pro vás vytvořili při registraci 
vašeho narození, používají právnickou techniku, kdy vás podvedou jménem slaměného 
muže. Pokud jste natolik nerozumní, že se dostavíte k soudu (který je korporátním 
místem podnikání) jako "obviněný", budete požádáni o potvrzení svého jména s 
uvedením plného jména uvedeného ve vašem rodném listě, což je PRÁVNICKÁ 
OSOBNOST. Tituly jako pan, doktor, lord, počítač, kvalifikovaný soudce nebo jiné se po 
vás nechtějí, protože nejsou vyžadovány. "Obviněný" je ve skutečnosti PRÁVNICKÁ 
OSOBNOST, což je jméno uvedené v rodném listě, takže když se ptají na JMÉNO osoby, 
hovoří s PRÁVNICKOU OSOBNOSTÍ, nikoliv s člověkem. Je to proto, že člověk nemůže v 
právním světě existovat - mohou to být pouze kusy papíru, a to je něco, co vám velmi 
pečlivě zamlčují. 

 
To je skutečně klíčová otázka. Přirozené právo a zvykové právo jsou jediné zákony, 
které se vztahují na člověka a týkají se pouze poškozování jiných lidí nebo způsobování 
jim ztrát, a mimo tato omezení má člověk svobodné a neomezené právo dělat cokoli, co 
si vybere a co je v souladu s těmito zásadami. Na rozdíl od toho se zákony parlamentu, 
"zákony" a zákonné nástroje "smlouvy" nevztahují na člověka, ale pouze na kus papíru, 
který je PRÁVNÍ OSOBOU a který nemá žádnou realitu. Jelikož právní fikci PRÁVNÍ 
OSOBY vytvořila společnost s názvem "United Kingdom Corporation", je to právě tato 
společnost, která může říkat, jaká jsou práva a povinnosti tohoto kusu papíru. 

 
Když se někdo narodí ve Velké Británii, matka a otec předloží formulář Birth Certificate 
Registration Form, což je list papíru. Podle obecného práva není tento úkon vyžadován. 
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Při zakládání jakékoli společnosti s ručením omezeným nebo korporace je vždy nutné 
předložit 
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Osvědčení o registraci, aby bylo možné vytvořit jeho PRÁVNÍ OSOBNOST, a to je kus 
papíru.  Vezměte prosím na vědomí, že britský rodný list uvádí poměrně 
jasně, že to není důkazem identity, to znamená, že, to nemá nic 
společného s jakýmkoli člověkem. Je na něm vyznačeno "Crown 
Copyright", což jasně ukazuje, že nepatří žádnému člověku a byl 
vytvořen korunou. Tento akt registrace dítěte z něj činí "svěřence 
soudu" a dítě může být rodičům kdykoli odebráno. Právnické definice 
slov, která znějí obyčejně, lze nalézt v Blackově právnickém slovníku a 
aktuální vydání je osmé. Zajímavé je, že v Legalese jste vy člověk 
definován jako "monstrum". 
což přesně ukazuje, co si o vás myslí lidé, kteří používají Legalese - okouzlující lidé, že? 

 
Dalším trikem, který se na vás snaží zahrát, je naznačit, že předvolání je něco, co musíte 
uposlechnout, zatímco ve skutečnosti je to pouze výzva, abyste se dostavili na jejich 
pracoviště. NEZVÁNÍ vás, člověka, ale místo toho zvou do svého podniku PRÁVNICKOU 
OSOBU, a všimněte si prosím, že existuje VÝBĚROVÉ řízení, protože se jedná pouze o 
pozvání. LEGÁLNÍ OSOBNOST je jen kus papíru, OSVĚDČENÍ O NAROZENÍ vytvořené 
obchodní společností s názvem "The United Kingdom Corporation", a není to člověk. Ke 
smlouvě vás nemohou přinutit, takže vás musí oklamat, abyste ji uzavřeli, aniž byste 
rozuměli tomu, co děláte. Používají klamání, protože každý magistrátní soud je 
obchodním názvem obchodní společnosti s názvem "Ministerstvo spravedlnosti" D-U-N-
S číslo 22-549-8526, která nemá uvedenou mateřskou společnost, což znamená, že je 
sama mateřskou společností. Právníci na to, že jim byla ukázána registrace této 
společnosti, reagovali slovy, že pokud je tato informace pravdivá (což je), pak je 
Spojené království již více než 400 let bezprávné, protože celý justiční systém je řízen 
obchodní společností. 

 

Obracet se na soud v souvislosti s jakoukoli občanskoprávní 
žalobou je velmi špatný nápad, protože jedinou funkcí soudu je 
soudit. 
mezi dvěma stranami, které se neshodnou, a 
následně potrestat poraženého. Soudu je 
jedno, kdo vyhraje nebo prohraje, a cílem 
soudu je vydělat pro své majitele, jak to je. 

je komerční podnik a jeho cílem je získat peníze od každého, kdo je 
natolik hloupý, že se ho zúčastní. Pokud se podíváte na předvolání 
(které je ve skutečnosti pozvánkou) k soudu, zjistíte, že je to 
ne vaším jménem, ale jménem slaměného panáka, kterého vás chtějí oklamat. 

 
 

Řešení "dluhu 
Vzhledem k tomu, že průměrnému člověku je odebráno 
velmi vysoké procento vydělaných peněz, není 
neobvyklé, že lidé skončí s něčím, co vypadá jako 
"dluh". Většina lidí tráví svůj čas starostmi nad výpisem 
toho, co jim bylo sděleno, že dluží, a provádí nekonečné 
výpočty, aby zjistili, zda souhlasí s čísly, která jim byla 
zaslána. Opět se jedná o druh klamání, které používají 
kouzelníci, aby oklamali. 

odvádí pozornost diváků od skutečného děje. Zde otázka ve skutečnosti 
nezní: "Kolik dlužíme? ", ale spíše "Je vůbec něco dlužno? ". 
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Je třeba si uvědomit, že jakákoli finanční instituce je právní fikcí a ve skutečnosti 
neexistuje. V důsledku toho může jednat pouze s jinými právními fikcemi (v podstatě 
jinými kusy papíru) a nemůže mít žádné jednání s mužem nebo ženou, protože ti nejsou 
právními fikcemi. Důležité je také pochopit, co se dnes vydává za peníze. Řekněme, že 
náš věrný přítel James Martin jde hledat půjčku a vyplní u Swindle Bank Limited 
formulář žádosti o 10 000 liber. Zajímavé je, že ve formuláři, který má podepsat, je 
uvedeno, že již obdržel 10 000 liber, ačkoli půjčka ještě nebyla schválena. 

 
Druhý den je půjčka schválena a Jamesovi je předán šek, který má podepsat a vložit na 
svůj účet v bance.  Tuto velmi zajímavou proceduru nebudeme v tuto chvíli sledovat, ale 
připomeňme si, že nyní poskytl dva podpisy na 10 000 liber na jméno slaměného muže a 
jediné, co obdržel, je jednička a čtyři nuly na účtech Swindle Bank Limited. 

 
Několik měsíců jde vše dobře, dokud James nepřijde o práci a jinou se mu 
nepodaří sehnat. To pro něj znamená finanční potíže, se kterými si neví rady. 
Čas plyne a James nemá dostatek peněz na splátky půjčky od Swindle Bank 
Limited. Začnou mu chodit dopisy z banky, že musí okamžitě zaplatit 
nedoplatek a v budoucnu dodržovat splátky.  Není nejmenší šance, že by se 
tak stalo, protože James prostě nemá peníze a nemá je ani na splátky. 

vědět, co dělat. 
 

Naštěstí je Jamesův soused Peter nezávislý finanční poradce s 
dlouholetými zkušenostmi a James ho napadne požádat o pomoc. 
Peter je ochoten pomoci, a tak si sedne a projde všechny papíry. Pak 
Jamesovi řekne: "Nesmíte tuto situaci ignorovat. Okamžitě mu 
napište, že souhlasíte se zaplacením všech finančních závazků, 
které byste mohl podle zákona dlužit, POD PODMÍNKOU, že: 

 

1. Zajistěte potvrzení pohledávky, tj. skutečné zaúčtování. 
2. Ověření pohledávky vůči vám, tj. podepsaná faktura. 
3. Kopii smlouvy, která zavazuje obě strany (vás i je), a tento dopis zašlete doporučeně, 

aby existoval nezávislý svědek jeho doručení." 
 

Každý dopis, který napíšete, by měl být jasně označen "Bez předsudků", což znamená, 
že si vyhrazujete všechna svá zákonná práva a nepřijímáte žádnou smlouvu, pokud není 
prokázáno, že je zákonná, protože splňuje čtyři podmínky nezbytné pro zákonnou a 
závaznou smlouvu, a to: 

 
1. Úplné zveřejnění (nebylo vám řečeno, že svým podpisem úvěr skutečně vytváříte). 

2. Stejné zacházení (nepřinesli nic hodnotného, a proto nemají co ztratit). 

3. zákonné obchodní podmínky (ty vaše byly ve skutečnosti založeny na podvodu) a 

4. Podpisy obou stran (korporace nemohou podepisovat, protože nemají právo ani mysl 
uzavírat smlouvy, protože jsou to právní fikce bez duše, a žádná třetí strana nemůže 
podepsat smlouvu jejich jménem). 

 
Petr pak Jakubovi řekne, že souhlas se zaplacením za předpokladu, že lze předložit 
důkaz o zákonném dluhu, brání tomu, aby byl pohnán před soud, protože soudy 
rozhodují pouze mezi oběma stranami. 
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strany, které jsou ve sporu, a jelikož James souhlasil s platbou, není zde žádný spor, 
takže soud by nepřijal žádnou žádost o slyšení. Pokud by se o to banka Swindle 
pokusila, stačí, aby James poslal soudu kopii svého dopisu, v němž souhlasí se 
zaplacením, a případ by byl okamžitě zamítnut (a banka by mohla být potrestána za 
plýtvání soudním časem). 

 
Banka má nyní problémy, protože na Jamese hraje podvodnou hru, a proto nemůže 
předložit dokumenty, o které James požádal. Jamesova žádost byla v každém ohledu 
přiměřená. Smlouva o půjčce je však smlouva, a proto musí být zveřejněny všechny 
podrobnosti (což se nestalo), obě strany musí dát něco stejně hodnotného (což se 
nestalo) a smlouva musí být podepsána oběma stranami (což banka nemůže udělat). 
Banka má tedy skutečný problém. 

 

Banka pravděpodobně zašle výpis, o kterém chce, aby se James domníval, 
že je to dlužná částka. James by ji měl vrátit se zdvořilou poznámkou, že 
Výpis není faktura, a proto by mu prosím měla poskytnout podepsanou 
fakturu, jak je požadováno. Pravděpodobně mu také pošlou fotokopii 
formuláře Žádosti o půjčku, načež by měl James odepsat a zdvořile 
upozornit, že se nejedná o smlouvu, protože je podepsána pouze ze strany 
klienta. 

jedné ze stran (sebe) a požádal o kopii smlouvy podepsanou oběma stranami. 
 

Banka se v tomto okamžiku pravděpodobně odmlčí a přestane si s Jamesem dopisovat. 
James by pak měl znovu napsat a požádat o zaslání potřebných dokumentů během 
následujících čtrnácti (nebo možná 28) dnů, a pokud se tak nestane, bude považovat 
dluh za zcela splacený. 

 

Banka buď mlčí, nebo vám napíše, že dluh je plně splacen. Pokud se 
banka pokusí zavolat, stačí jí zdvořile říci, že si přejete tuto záležitost 
řešit pouze písemně, a zavolat zpět. Pokud banka po uvedenou dobu 
mlčí, pak by měl James odepsat a uvést, že vzhledem k tomu, že banka 
nepředložila potřebné důkazy o oprávněném dluhu ve stanovené 
přiměřené lhůtě, že 
James se nyní domnívá, že dluh je zcela splacen, a požádá banku, aby to písemně 
potvrdila.  Banka obvykle odešle písemné potvrzení, že dluh je zcela splacen a že již nic 
nedluží, a pokud tak neučiní, pak pouze přestane požadovat další platby. 

 
Důvody, proč a jak k tomu dochází, je třeba dlouze vysvětlovat a pro mnoho lidí je 
obtížné je pochopit.  Proto je zde podrobně popsán.  Mnoho lidí si myslí, že tento proces 
zní, jako byste okrádali banku, ale tak to rozhodně není. 

 
 

Co jsou to peníze? 

Původně se v Anglii peněžní jednotka nazývala "jedna libra 
šterlinků". To proto, že šlo doslova o stříbro o váze jedné libry. 
Protože bylo poměrně obtížné nosit s sebou několik liber vážící 
oběživo, bylo zařízeno, že skutečné stříbro mohlo být uloženo v 
bance a na každou libru stříbra byl vydán dlužní úpis, který byl v 
podstatě potvrzením o vkladu. Bylo to 
mnohem snazší nosit tyto "bankovky" u sebe a obchodovat s nimi. Pokud jste chtěli, 
mohli jste tyto bankovky kdykoli odnést do banky a požádat o jejich proplacení, 
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a tehdy se stalo to, že vám banka výměnou za bankovky předala ekvivalentní váhu stříbra. 
 

Dnes se v Anglii stále platí "bankovkami", které se jistě lépe nosí, ale 
je tu jeden velmi důležitý rozdíl. Tyto bankovky vydává soukromá 
společnost s názvem "The Bank of England" (což je stejně dobrý 
název pro společnost jako jakýkoli jiný).  Kdybyste však jednu z jejich 
bankovek donesli do prostor této společnosti a požádali o její 
proplacení, jediné, co by udělali, by bylo, že by vám dali jinou 
bankovku se stejným počtem napsaných liber, případně nějaké jiné 
bankovky s menšími 
čísla na nich vytištěná. Je to proto, že na rozdíl od původních bankovek nemají dnešní 
bankovky žádnou fyzickou hodnotu - mají pouze hodnotu fyzického papíru, na kterém 
jsou vytištěny. 

 

Ve skutečnosti je to ještě horší. Nejčastěji se dnes stává, že se ani 
neobtěžují tyto listy papíru vytisknout. Nyní jen naťukají nějaká 
čísla do počítačového záznamu, nebo pokud jsou dostatečně 
staromódní, zapisují čísla do účetní knihy. Co tato čísla 
představují? Vůbec nic - nemají žádnou skutečnou hodnotu, 
jinými slovy, mají stejnou hodnotu, jako kdybyste je vyťukali do 
vlastního počítače - jsou zcela bezvýznamná.  A přesto vám banka 
nebo jiná finanční instituce tato čísla vesele "půjčí" výměnou za 
léta vaší práce - no není to náhodou pravda? 

opravdu velkorysé? 
 

Ve skutečnosti to není vůbec legrační, protože pokud jim nebudete platit peníze 
vydělané vaší skutečnou prací, pokusí se vám sebrat dům a majetek. To se nestane, 
pokud pochopíte, že to, co vám půjčili, bylo ve skutečnosti bezcenné. Vezměte si případ 
Jeroma Dalyho z americké Minnesoty. Jerome u soudu napadl právo banky zabavit jeho 
dům, který byl pořízen za úvěr od banky.  Jerome tvrdil, že každá hypoteční smlouva 
vyžaduje, aby obě strany (tedy on i banka), daly do směny legitimní formu majetku. V 
právním jazyce se tomu říká legitimní "protiplnění", které obě strany smlouvy předloží. 

 

Jerome vysvětlil, že "peníze" ve skutečnosti nebyly majetkem banky, 
protože vznikly z ničeho hned po podpisu úvěrové smlouvy. To 
znamená, že peníze nepocházejí z existujících aktiv banky, protože 
banka si je prostě vymýšlí a ve skutečnosti nevkládá nic vlastního, 
kromě teoretického závazku na papíře. V průběhu soudního řízení 
vystoupil prezident banky, pan Morgan, a přiznal, že banka v 
kombinaci s (soukromým komerčním 
"Federální rezervní banka", vytvořila celou částku úvěru ve svých vlastních účetních 
knihách prostřednictvím účetního zápisu, přičemž peníze a úvěr vznikly v okamžiku 
jejich vytvoření. Dále pan Morgan přiznal, že neexistuje žádný zákon nebo statut 
Spojených států, který by mu dával právo to udělat. Musí existovat zákonná 
protihodnota, která musí být nabídnuta na podporu smlouvy o půjčce. Porota shledala, 
že banka nepředložila žádnou zákonnou protihodnotu, a proto soud zamítl žádost banky 
o zabavení domu a Jerome Daly si svůj dům ponechal. 

 
Přesně taková je situace u všech britských hypoték. Když někdo podává žádost o 
hypotéku nebo jakýkoli jiný úvěr, je vyžadován podpis žadatele na žádosti o hypotéku. 
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formulář žádosti před schválenímpůjčky. Tatopodepsaná žádost je cenným 
papírem, který banka může uložit do svého účetnictví jako úvěr pro banku načástku 

úvěru. Banka si může tento formulář žádosti ponechat. 
a zůstat 100 000 liber nebo kolik, dopředu, ale chtějí víc, mnohem 
víc.  Chtějí, aby jim dlužník zaplatil opět stejnou částku, kterou 
financuje roky práce, a to nejen částku údajné "půjčky", ale i značné 
úroky navíc. Proč si myslíte, že jsou tak ochotni vám půjčit "peníze" 
- jsou ochotni půjčit i lidem s velmi špatným úvěrovým registrem, 
protože není možné, aby 

banka může na transakci prodělat, ať už se stane cokoli. 
 

Proto pokud společnost začne požadovat zaplacení velkých částek, začněte tím, že ji 
požádáte o předložení "účetnictví" k danému obchodu. Jinými slovy, žádáte je, aby 
písemně prokázali, že poskytli něco skutečně hodnotného jako svou část úvěrové 
smlouvy. Protože si peníze vymysleli jako čísla ve svém účetnictví, aniž by k těmto 
číslům byla připojena skutečná hodnota, mají velké problémy, protože nemohou 
vyhovět vašemu požadavku na předložení jejich účetnictví k obchodu.  Přemýšleli jste 
někdy o tom, jak se průměrné bance daří dosahovat stovek milionů liber zisku ročně? 
No, právě se díváte na to, odkud pochází jeho velká část. 

 
 

Vedení účetnictví 
Další část informací může být trochu obtížná na pochopení. Při vedení jakéhokoli 
podniku se účty evidují jako příchozí a odchozí peníze.  V případě banky se příchozí 
peníze nazývají "Kredit" a peníze, které přicházejí do banky, se nazývají "Kredit". 
se nazývá "Debet".  Cílem je, aby se tyto dvě částky u každého zákazníka 
navzájem shodovaly. Ne všechno, co se v bankovnictví dělá, je běžnému 
člověku hned jasné, a tak může být trochu obtížné pochopit, jak vše v 
této oblasti funguje. 

 
Pokud máte účet v bance a vložíte na něj 500 liber, banka je zaúčtuje jako kredit.  Kredit 
na vašem účtu je 500 GBP a debet je 
£0, takže zůstatek má kladnou, neboli kreditní hodnotu £500. 

 
Pokud byste vybrali 600 liber, banka by to zaznamenala jako debetní částku 600 liber, a 
protože kreditní zůstatek na vašem účtu je 500 liber, zůstatek na vašem účtu by byl 100 
liber v debetu, tj. přečerpání o 100 liber. 

 
Pokud byste složili dalších 100 liber a poté účet zrušili, banka by s tím neměla žádný 
problém, kromě toho, že by si vás ráda ponechala jako klienta. Pokud jde o účetnictví, 
váš účet je vyrovnaný a banka je se stavem věcí spokojena, 600 liber přišlo a 600 liber 
odešlo, účetnictví je vyrovnané - případ uzavřen. 

 

Kdybyste nyní chtěli požádat banku o půjčku (hypotéku nebo jinou) ve výši 100 000 
liber, dala by vám formulář žádosti, který by byl sestaven tak, že byste museli vyplnit 
jméno slaměného obchodníka, nikoli své vlastní - oddělené kolonky, z nichž jedna by 
obsahovala "pan", a dokonce by mohla požadovat, abyste formulář vyplnili velkými 
písmeny. Možná si myslíte, že velká písmena jsou tam proto, aby vás mohli přečíst, 
nebo možná proto, aby se to lépe zadávalo do počítače, ale jméno napsané velkými 
písmeny patří slamníku, a ne vám. Ve skutečnosti jste právě podali žádost jménem 
slaměného panáčka, a ne jménem svým! 



17  

Možná si říkáte, proč by to měli dělat. Koneckonců, co by mohli od slaměného panáka 
získat?  No, možná budete překvapeni.  Když byl slamník založen, přiřadili 
mu velkou peněžní hodnotu, možná 100 000 000 liber, a od té doby 
jménem slamníku obchodují na burze, a víte, kolik let to už je. Takže velmi 
překvapivě je podle jejich názoru ten človíček opravdu velmi bohatý a vy 
jste je právě zmocnili, aby z účtu slaměného obchodníka strhli částku 
vaší žádosti o půjčku. Takže než vám banka předá nějaké peníze, už je má 
od slamníku. 

a zaúčtovala ji jako 100 000 liber ve prospěch svého úvěrového účtu. Poté vloží 100 000 
GBP na váš úvěrový účet jako Debetní. Zajímavé je, že tento úvěrový účet je nyní 
vyrovnaný a mohl by být snadno uzavřen jako dokončený obchod. 

 
Zde přichází na řadu záludná část. Abyste peníze z účtu dostali, musíte na něj vypsat a 
podepsat šek na 100 000 liber.  Co dělá banka s šeky, které podepíšete? Přiřadí je k účtu 
jako aktivum banky a banka je najednou v plusu o 100 000 liber, protože šek je napsán 
na slaměného člověka, který může bance dodat téměř jakoukoli částku peněz. Tím to 
však nekončí, protože banka je přesvědčena, že víte tak málo o tom, co se děje, že jí v 
průběhu let zaplatíte cokoli až do výše 100 000 liber oproti tomu, co se domníváte, že jí 
dlužíte! Pokud se tak stane, vydělala banka dalších 100 000 liber. Aby to pro ně bylo 
ještě lepší, chtějí, abyste jim platili úroky z peněz, které jim (ve skutečnosti) nedlužíte. 
Celkově vydělají spoustu peněz, když si od nich půjčíte, takže už snad chápete, proč 
mají banky každoročně stamilionové zisky. 

 

Pokud byl úvěr použit na koupi nemovitosti, pak banka pravděpodobně trvala na tom, 
abyste jí předložili list vlastnictví ihned po dokončení obchodu s nemovitostí. Pokud jim 
pak nebudete dále splácet, pravděpodobně se pokusí "úvěr" zabavit a vaši nemovitost 
rychle prodat s ještě větším ziskem. A aby toho nebylo málo, pokud prodej nemovitosti 
nepřesáhl částku "půjčky" plus poplatky za její prodej, pak budou pravděpodobně tvrdit, 
že jim dlužíte rozdíl! 

 
Možná už chápete, proč jim Jerome Daly řekl, aby si šli skočit sami a proč vaše žádost o 
"účetnictví" za jakoukoli půjčku, kterou vám poskytli, staví banku do neřešitelné situace.  
Pokud pak banka jen napíše a řekne, že "dluh" je plně splacen, stále na této operaci 
masivně vydělala a také doufá, že se drtivá většina zákazníků nechytí toho, že platí příliš 
mnoho, nebo dokonce že jde o slamník. 

 
Nemějte prosím pocit, že okrádáte banky, pokud jim nezaplatíte to, co po vás požadují - 
vše, co vyplatily, už získaly zpět, než jste jim začali platit podruhé nebo potřetí. 

 
 

Pokud se jedná o hypotéku, je celý proces velmi podobný. Na webových stránkách 
"Debt-Free Sovereign" http://www.freewebs.com/debtfreesovereign/ je velmi přehledně 
popsán proces v Kanadě a všude jinde je proces velmi podobný.  Typický prodej 
nemovitosti a hypotéku popisují takto: 

 
Kupující se obrátí na Magic Bank v reakci na tvrzení banky, že podniká v oblasti 
půjčování peněz v souladu se svými stanovami. Kupující šel do banky v domnění, že 
Magic Bank má aktiva (peníze), která může půjčit.  Magic Bank nikdy neřekne svému 

http://www.freewebs.com/debtfreesovereign/
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zákazníkům pravdu, že nemá žádné peníze na půjčování, ani že Magic Bank nesmí 
používat peníze svých vkladatelů k půjčování svým dlužníkům. 

 
Bez ohledu na skutečnost, že Magic Bank nemá žádné peníze, které by mohla půjčit, nutí 
Magic Bank kupujícího/dlužníka podepsat formulář žádosti o hypoteční úvěr, který je v 
podstatě směnkou, v níž se kupující/dlužník zavazuje zaplatit Magic Bank peníze (jaké 
peníze?), které má od Magic Bank obdržet, a to ještě předtím, než kupující/dlužník obdrží 
od Magic Bank jakoukoli hodnotu nebo protihodnotu. Tato směnka je hodnotným 
protiplněním, pohledávkou, a tedy aktivem převedeným z kupujícího na banku, které 
Magic Bank zaúčtuje na svůj vlastní majetkový účet jako peněžní vklad. 

 
Poté, co se ujistí, že kupující je schopen platit požadované měsíční splátky (kupující má 
úvěr), souhlasí Magic Bank s tím, že kupujícímu půjčí peníze (hotovost) na zaplacení 
prodávajícímu. Magic Bank nemá žádné peníze, které by mohla půjčit, ale dala 
kupujícímu příslib, že mu půjčí peníze, a to prostřednictvím dopisu o závazku, dopisu o 
schválení úvěru, dopisu o povolení úvěru nebo potvrzení o úvěru atd. podepsaného 
bankovním úředníkem nebo úvěrovým/hypotečním pracovníkem zaměstnaným v Magic 
Bank. 

 
Akceptací směnky kupujícím ze strany Magic Bank vznikl bance závazek vůči 
kupujícímu/dlužníkovi za celou nominální hodnotu směnky, která představuje 
dohodnutou kupní cenu nemovitosti, sníženou o hotovostní zálohu nebo akontaci 
zaplacenou kupujícím přímo prodávajícímu. Na tomto místě je důležité poznamenat, že 
všechny transakce s nemovitostmi vyžadují, aby prodávající převedl prodávanou 
nemovitost na kupujícího bez všech zástavních práv a břemen, což znamená, že 
všechna zástavní práva, jako jsou stávající hypotéky, soudní rozhodnutí atd. musí být 
vyplacena předtím, než může být nemovitost zastavena kupujícím jako zástava 
hypotečního úvěru, který má kupující teprve obdržet na základě příslibu učiněného 
Magic Bank. Jak může prodávající splatit hypotéku a získat čisté vlastnické právo, když 
od kupujícího dosud neobdržel žádné peníze?  A jak může kupující zastavit nemovitost, 
která mu ještě nepatří? 

 

Toto dilema se řeší pomocí kouzelnických triků Magic Bank. Kouzelná banka ve 
spolupráci s dalšími kouzelníky, právníky banky nebo notáři způsobí, že všechna 
zástavní práva a věcná břemena magicky zmizí pomocí šeku vystaveného na jméno 
Kouzelné banky, který je podložen směnkou kupujícího a smlouvou o koupi a prodeji. 
Tento šek je uložen na svěřenecký účet advokáta.  V podstatě Magic Bank a její 
kouzelníci, právníci a notáři, použili směnku kupujícího jako hotovost, která umožnila 
uzavření kupní smlouvy. Byla to právě směnka kupujícího, která umožnila převod 
nemovitosti. Kouzelná banka způsobila, že nemovitost byla na kupujícího převedena z 
prodávajícího čistým vlastnictvím, bez zástavních práv a břemen. Nemovitost nyní patří 
kupujícímu, což mu umožňuje zastavit nemovitost ve prospěch Magic Bank. Kupující za 
ni zaplatil vlastní směnkou. 

 
V tuto chvíli prodávající ještě neobdržel žádné peníze ani hotovost, takže Kouzelná 
banka a její kouzelníci musí provést další kouzla, aby splnili požadavek prodávajícího, 
že musí dostat zaplaceno, jinak je celý obchod neplatný. Prodávající ani neví, že 
nemovitost byla kouzlem převedena na jméno kupujícího, aby prodávající mohl obdržet 
nějaké peníze. 

 
Následný kouzelnický trik se provádí tímto způsobem. Kupující je donucen podepsat 
další směnku. Na spodní stranu směnky je připojena hypoteční smlouva, která 
kupujícího zavazuje zaplatit Kouzelné bance peníze nebo úvěr, který kupující ještě 
nedostal nebo nikdy nedostane, a to až po dobu pětadvaceti let nebo déle, v závislosti 
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na tom, zda 
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na dobu trvání hypoteční smlouvy. Tato směnka je prostřednictvím hypoteční smlouvy 
spojena se zástavou a jako taková má pro Magic Bank hodnotu. 

 
Magická banka se pak obrátí na Bank of Canada nebo na jinou banku prostřednictvím 
svého společníka, Kanadské platební asociace, aby zastavila obchod, který právě 
získala od kupujícího za úvěr. Bank of Canada pak poskytne Magic Bank "úvěr". 
Nezapomeňte, že to není úvěr Magic Bank, byl to úvěr kupujícího, který se zavázal 
zaplatit Magic Bank, pokud a až kupující obdrží peníze od Magic Bank, splatné až na 25 
let nebo déle. 

 
Poznámka: To, co se stalo výše, je v podstatě "swap", transakce, kterou všechny banky 
provádějí za účelem "zpeněžení" cenných papírů. V tomto případě je druhá směnka, 
která je spojena s hypoteční smlouvou a podepsána kupujícím, cenným papírem 
zajištěným hypotékou. 

 
Magic Bank se pak zaváže platit Bank of Canada určité procento úroku nad "prime". 
Úvěrový balíček kupujícího tak putuje do Bank of Canada, která Magic Bank připíše 
celou částku úvěru, což je celková částka, kterou má Magic Bank nárok po 25 letech 
obdržet, což je částka jistiny plus všechny úrokové platby, které se kupující zavázal 
platit Magic Bank po dobu 25 nebo více let, což je obvykle trojnásobek částky, kterou 
Magic Bank slíbila kupujícímu.  Kouzlem se Magic Bank pouze obohatila a dostala 
zaplaceno předem, aniž by použila nebo riskovala vlastní peníze. 

 
Kouzelník Magic Bank, právník, který má v držení šek, který je podložen původní 
směnkou kupujícího, pak vystaví prodávajícímu šek jako platbu za nemovitost. Ve 
skutečnosti kupující zaplatil prodávajícímu svými vlastními penězi díky tomu, že to byly 
vlastní peníze kupujícího (směnka), které umožnily koupi a prodej. Magic Bank právě 
dosáhla skvělého 300% zisku, aniž by použila nebo riskovala jakýkoli vlastní kapitál. Ani 
z majetkového účtu Magic Bank nebyly při této transakci odečteny žádné peníze 
vkladatelů. 

 

To, co se skutečně stalo, byl čistý podvod, a kdybychom se o to pokusili my, lidé, 
skončili bychom ve vězení a byli bychom shledáni vinnými z podvodu a trestného činu 
přeměny, nemluvě o tom, že by nám soud zabavil majetek. 

 
Trestným činem je pouze to, že si to děláme my lidé navzájem, stejně jako by bylo 
trestným činem, kdybychom vystavili šek bez finančních prostředků. Nedošlo by k 
žádnému obchodu, k žádné kupní a prodejní smlouvě, protože neexistuje žádné 
hodnotné protiplnění. Abychom mohli transakci de kriminalizovat, potřebujeme, aby 
Magic Bank a její kohorty obchod uskutečnily. Je to skutečně svého druhu spiknutí, ale 
tyto "osoby", banky, právníci, pozemkové úřady nebo dokonce soudy nepovažují 
transakci za podvodnou, protože k těmto transakcím dochází neustále. 

 
Taková smlouva je "neplatná ab-initio" neboli "neplatná od počátku", což znamená, že 
smlouva vůbec nevznikla. Kromě toho neexistuje požadavek dobré víry a poctivého 
jednání prostřednictvím úplného zveřejnění, což smlouvu dále zneplatňuje. Magic Bank 
kupujícímu nesdělila, že mu neposkytne žádné hodnotné protiplnění a že si vezme zpět 
úroky jako další výhodu, aby se společnost bezdůvodně obohatila. Společnost Magic 
Bank rovněž nesdělila, jaký zisk hodlá na transakci vydělat. 

 
Magic Bank vedla kupujícího k domněnce, že peníze, které půjdou prodávajícímu, 
půjdou z jejího vlastního majetkového účtu. Lhali, protože věděli nebo měli vědět, že z 
jejich vlastní účetní knihy nebo účetního deníku bude vyplývat, že Magic Bank nemá 
žádné peníze, které by mohla půjčit. 
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a že jejich záznamy prokazují, že k žádné takové úvěrové transakci nedošlo. Z jejich 
vlastního účetnictví bude patrné, že z majetkového účtu Magic Bank se vůbec nic 
neodečítá a jediné, co se objeví, jsou dva zápisy provedené v okamžiku, kdy kupující 
předal Magic Bank první zástavu nebo směnku, která Magic Bank umožnila vystřihnout 
šek, díky němuž bylo možné převést nemovitost z prodávajícího na kupujícího bez 
jakýchkoli zástavních práv nebo břemen, jak to vyžaduje smlouva o koupi a prodeji 
uzavřená v písemné formě mezi kupujícím a prodávajícím. To, co se ve skutečnosti 
stalo, nebylo kouzlo; ve skutečnosti byla směnka kupujícího použita Magickou bankou a 
jejími kouzelníky - právníky a úředníky z pozemkového úřadu, aby převedla volné 
vlastnické právo na kupujícího z prodávajícího. K čemu tedy potřebujeme hypoteční 
smlouvu? 

 
Další položka, která by se objevila při kontrole účetnictví Magic Bank, je další zástava 
zástavy včetně směnky kupujícího, která byla převedena (protiprávně a bez zveřejnění 
nebo souhlasu kupujícího) na cenný papír krytý hypotékou, který Magic Bank 
"vyměnila" nebo uložila u Bank of Canada a "zúčtovala" prostřednictvím Kanadské 
platební asociace, za což byl na transakční účet Magic Bank zaúčtován další vklad. 

 
Z výše uvedeného můžeme vyjmenovat všechny trestné činy, kterých se Magic Bank 
dopustila: 

 
1. Hypoteční smlouva byla "neplatná ab initio", protože Magic Bank lhala a nikdy 

neměla v úmyslu půjčit kupujícímu ani cent ze svého majetku nebo z peněz 
vkladatelů. 

 
2. Platná smlouva musí obsahovat zákonné nebo hodnotné protiplnění. Smlouva nebyla 

uzavřena pro předpokládané porušení. Magic Bank nikdy neplánovala poskytnout 
kupujícímu/dlužníkovi žádnou hodnotnou protihodnotu. 

 

3. Magic Bank porušila všechny své fiduciární povinnosti vůči kupujícímu, a proto je 
vinna z trestného činu porušení důvěry, protože nesplnila požadavek dobré víry. 

 
4. Magic Bank kupujícímu zatajila, že použije jeho směnky; nejprve k vymazání všech 

zástavních práv a břemen, aby na kupujícího převedla čisté vlastnické právo, a poté 
použije druhou směnku k získání dalších peněz od Bank of Canada nebo jiných 
institucí, které nakupují a prodávají cenné papíry kryté hypotékami. Magic Bank 
získala až trojnásobek částky potřebné ke koupi nemovitosti a výnosy si ponechala 
pro sebe, aniž by o tom informovala kupujícího. 

 
5. Magic Bank porušila statut společnosti tím, že kupujícímu poskytla "úvěr" nebo 

"vůbec nic" a následně si za tento fiktivní úvěr účtovala úroky. Banky mají licenci 
pouze na půjčování vlastních peněz, nikoli cizích. Magic Bank použila směnku 
kupujícího k vymazání vlastnického práva, čímž v podstatě koupila nemovitost od 
prodávajícího. Tato transakce je "ultra vires", protože Magic Bank uzavřela smlouvu 
mimo své zákonné pověření. Smlouva ultra vires je neplatná nebo zrušitelná, protože 
v právu neexistuje. 

 
6. Všichni, kdo se podíleli na tomto podniku s Magic Bank, počínaje úvěrovým nebo 

hypotečním úředníkem, právníky, úřadem pro správu pozemků a dokonce i centrální 
bankou, jsou stejně vinni tím, že napomáhají Magic Bank ve spáchání zločinu proti 
kupujícímu a lidem, kteří by nakonec museli absorbovat všechny ztráty 
prostřednictvím zvýšených daní atd. 

 
V konečném důsledku jsou Magic Bank a ostatní, kteří profitovali z transakce ultra vires, 
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vinni z bezdůvodného obohacení a podvodu, protože oklamali kupujícího a lidi a jednali 
ve shodě v tomto společném úsilí oklamat kupujícího. 
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Jednání s policií 

Před lety byl policista vaším přítelem a ochráncem. Situace se změnila, protože 
z policejních sborů se staly komerční organizace, jejichž cílem je vytvářet zisk 
tím, že od vás vybírají peníze v podobě pokut za překročení rychlosti, pokut za 
parkování a mnoha dalších poplatků. Dnes ráno bylo v celostátní televizi 
uvedeno, že za posledních třináct let bylo vynalezeno tři tisíce dalších 
přestupků. 

 

Vzhledem k tomu, že každý jednotlivý policejní sbor je obchodní společností, nemá v 
jistém smyslu, ne nepodobně jako restaurace McDonalds, žádné pravomoci k 
prosazování čehokoli, stejně jako je nemá McDonalds. Muži a ženy, kteří 
pracují pod hlavičkou místního policejního sboru, mají dvě samostatné úlohy. 
Když se ujímají svého povolání, skládají přísahu a zavazují se, že budou 
dodržovat zákony. Tato přísaha, a nic jiného, jim dává pravomoc jednat za 
účelem prosazování obyčejového práva - tedy těch několika věcí, které jsou 
uvedeny na začátku výše uvedené části "právní věty". Neopravňuje je k 
ničemu, co by souviselo s takzvanými "vládními" zákony, a tak byli vyškoleni 
k tomu, aby používali Legalese k oklamání neinformovaných členů veřejnosti.  
Chcete-li být 

spravedlivé, je velmi pravděpodobné, že příslušníci policejního sboru si nejsou vědomi 
toho, co dělají, a nechápou rozdíl mezi "zákonnými" stanovami (které jsou nepovinné) a 
"zákonnými" požadavky zvykového práva, které se vztahují na všechny a nejsou 
nepovinné. 

 
Nechápejte mě špatně. Většina policistů a policistek odvádí skvělou práci a pomáhá 

občanům, často nad rámec svých povinností. 
požadavky jejich práce - bránit se šikaně, 
zastrašování, podvodům atd. a poskytovat útěchu v 
případě ztráty blízké osoby nebo zranění. Je třeba 
přiznat, že komerční společnosti, které ovládají 
policejní složky, jsou 
usilovně pracuje na ukončení tohoto druhu pozitivního chování, přičemž 

se vymlouvá na směšné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví, a to dokonce do té 
míry, že policisté mají pokyn přihlížet, jak se někdo topí, a nepokoušet se ho zachránit. 
To není volba policisty, ale pokyn majitelů společnosti. 

 

Protože se tyto tisíce vymyšlených přestupků na nikoho nevztahují, pokud nesouhlasí s 
tím, že se jimi bude řídit, je pro policistu nezbytné, aby (případně neúmyslně) přesvědčil 
občana, aby souhlasil s tím, že se podrobí těmto zbytečným omezením, a souhlasil s 
tím, že zaplatí vymyšlené peněžité pokuty místní obchodní společnosti zvané "Policie" 
nebo "Policejní sbor". Obvyklý první pokus o zjištění této falešné nadvlády policisty 
spočívá v tom, že se vás zeptá na vaše jméno. Nejedná se o nevinnou otázku a je 
nezbytné, abyste si dávali velký pozor na to, co říkáte, protože všude kolem jsou slovní 
právní pasti. 

 
Jednou z vhodných odpovědí je: "Zákon mi neukládá povinnost 
poskytovat tyto informace." Tato odpověď je zcela správná a vyhýbá se 
úskalí číslo jedna, a ať už je tato otázka položena jakkoli často, odpověď 
je vždy stejná.  Je také životně důležité nehádat se s policistou, protože 
to je další právní past, která vás podrobí tisícům nenávistných nařízení, 
jejichž cílem je rozdělit vás o vaše peníze. 
Odpovídejte tedy pouze na otázky (ideálně neagresivně) a nesdělujte dobrovolně vůbec 
žádné informace. 
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Pokud policista řekne: "Překročil jste povolenou rychlost", můžete odpovědět: 
"Překročil? ", protože neargumentujete, ani nepoukazujete na to, že Common Law 
nikomu neukládá povinnost dodržovat rychlostní limity, řídit se dopravními značkami, 
parkovat pouze tam, kde je to nařízeno atd., i když je to naprostá pravda. 

 
Jak již bylo zmíněno, pokud policista řekne: "Rozumíte? ", pak by vaše odpověď měla 
znít: "Ne! V  této věci pod vámi NEJSEM". Stejně jako dříve je tato otázka právnickou 
pastí a nemá vůbec nic společného s porozuměním čemukoli, co bylo řečeno. 

 
Podle obecného práva je trestný čin spáchán pouze tehdy, pokud existuje oběť (někdo, 
kdo byl zabit nebo zraněn, komu byl poškozen nebo odcizen majetek nebo kdo byl 
podveden). Pokud na vás tedy policista neustále naléhá, abyste souhlasili s vyplacením 
peněz jeho společnosti, i když to není nutné, pak by bylo dobré položit si otázku: Kdo je 
oběť? ". Alternativou je zeptat se: "Jaké je obvinění, nebo jsem volný? ".  Pokud se 
budete držet těchto věcí, pak policista nemá na čem pracovat, protože jste nesouhlasili 
s tím, že budete vázáni stanovami, neposkytli jste mu jméno a adresu, které by mohl 
napsat na fakturu (nebo "Fixed Penalty Notice", jak tomu rádi říkají), a nevstoupili jste 
do "sporu" tím, že byste se s ním hádali, ani do "nečestného jednání" tím, že byste ho 
bezvýhradně odmítli. 

 
Je tu ještě jedna věc, a to, že aniž byste byli jakkoli agresivní nebo 
útoční, nesmíte udělat nic, co vám řekne, protože pokud to uděláte, 
pak to ti okouzlující právníci mohou chápat tak, že souhlasíte s tím, 
že se "postavíte pod něj" a stanete se podřízenými jeho "legální" 
(nikoli "zákonné") moci, a tak se stanete podřízenými těm tisícům 
mazaných plánů zvaných "zákony", pečlivě vytvořených s cílem 
okrást vás naprosto "legálním" způsobem. 

 

Každý policista si musí uvědomit, že nemá žádnou ochranku od policie, která ho 
zaměstnává. V každé situaci, která se netýká Common Law, je policista odkázán sám na 
sebe, jedná jako jednotlivec a jako takový má široký prostor k tomu, aby proti němu byla 
podána žaloba buď podle Common Law, pokud jedná protiprávně, nebo občanskoprávní 
žaloba, pokud to jeho jednání odůvodňuje. Pokud se nepodaří prokázat "Joinder" (což je 
případ, kdy člověk dobrovolně souhlasí s tím, že bude zastupovat slamníka, a stane se 
tak subjektem zákonů), pak předpokládaná pravomoc policisty neexistuje v žádném 
ohledu a jedná pouze jako jednotlivec, jehož jedinou pravomocí je prosazovat Common 
Law a nic jiného. 

 
 

Registrace 
Většina lidí se domnívá, že když si koupí nové auto, musí ho 
zaregistrovat (ve Velké Británii u obchodní společnosti známé jako 
"Driver and Vehicle Licensing Agency"). Jen velmi málo lidí si však 
uvědomuje, že 
si uvědomit, že podáním žádosti o registraci se vlastně převádí fyzické vlastnictví 
vozidla z vás, kupujícího, který zaplatil peníze, na licenční orgán, který vozidlo 
registroval. To znamená, že jste právě předali vozidlo komerční společnosti, která pro 
vás neudělala vůbec nic a která nemá na srdci vaše nejlepší zájmy. Vzhledem k tomu, že 
je nezákonné kohokoli podvést, velmi by mě zajímal jakýkoli důvod, proč by tato 
registrace neměla být považována za nezákonnou, protože mě nenapadá žádný důvod 
nebo základ, proč by to nemělo být považováno za zjevný a očividný podvod, a 
rozhodně nedošlo k úplnému zveřejnění podmínek smlouvy. 
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Změna vlastníka se projevuje tím, že vám, předchozímu vlastníkovi, je nyní na adresu 
zaslán dokument, v němž je uvedeno, že jste nyní "registrovaným držitelem" vozidla, 
které jste právě koupili. Zůstává vám povinnost platit za údržbu vozidla, které 
nevlastnítea skutečný vlastník může vozidlo zničit (což ho nic nestálo) a také to udělá, 
pokud vy, "registrovaný držitel", nebudete dále platit za užívání vozidla. Zničení vozidla 
by bylo protiprávní, pokud by vozidlo nepatřilo společnosti, která zničení provádí. 

 
Pokud nebude zaplacena silniční daň, bude vozidlo rozbito. Tato "daň" je značná a 
původně byla zavedena jako fond, do kterého přispívali řidiči vozidel, aby se mohly 
stavět nové silnice, po kterých by tato vozidla jezdila, a udržovat všechny stávající 
silnice. To byla velmi rozumná myšlenka, která znamená, že všechny silnice v zemi patří 
lidem, kteří zaplatili peníze na jejich výstavbu a opravu. 

 
Tento fond silniční daně byl rozkraden a viděl jsem zprávy, které uvádějí, že 85 % těchto 
peněz je použito na jiné věci, které nijak nesouvisejí se silnicemi nebo jízdou. Místní 
úřady tvrdí, že nemohou řádně udržovat silnice, protože na to nemají dostatek 
prostředků. Silniční daň se zvyšuje pro vozidla s velkými motory se směšnou výmluvou, 
že spalují více paliva, a tak více přispívají ke globálnímu oteplování.  Skutečný důvod 
zvýšení je jako vždy jen metodou, jak vybrat více peněz od lidí, kteří nemají ponětí, o co 
jde. Nyní se dokonce objevil návrh, aby se motoristům účtoval každý kilometr, který 
ujedou po silnicích, za něž zaplatili a které vlastní. 

 

To ovšem není jediný zdroj příjmů z vozidel. Významným zdrojem příjmů je masivní 
"daň" z pohonných hmot pro vozidla, přičemž se uvádí, že 
neuvěřitelných 85 % prodejní ceny tvoří podíl, který není potřeba na 
umístění, těžbu, zpracování a dodání samotných pohonných hmot. 
Mimochodem lze poznamenat, že vozidla mohou být poháněna 
vodou, stlačeným vzduchem, energií přímo z prostředí, 
permanentními magnety, a dokonce i gravitací. Nepochybně vás 
velmi překvapí, že vynálezci, kteří toto dokázali, náhle zmizeli, 
jakmile se jim to podařilo 

když začali testovat své prototypy. Přitažené za vlasy?  Osobně znám pět lidí, kterým 
bylo řečeno, aby "přestali a přestali - nebo". Když si uvědomíte miliardové zisky, které 
plynou z prodeje ropných produktů, stávají se podobné akce velmi pochopitelnými, 
zejména proto, že lidé, kteří tyto věci dělají, vlastní policejní složky a soudy, a tak vědí, 
že ať udělají cokoli, nikdo jim to nevrátí. 

 

Člověk by si myslel, že z člověka, který si koupí auto, už žádné další peníze vymámit 
nelze, ale není tomu tak. Existují další dva hlavní poplatky. Prvním z nich je dovozní clo 
za vozidla dovezená do země zvenčí, které může činit značnou částku. Druhým je velmi 
škodlivý poplatek, který se v Británii nazývá "daň z přidané hodnoty" a jinde "daň z 
prodeje". Tato daň v současné době činí 17,5 % a představuje významné zvýšení 
prodejní ceny téměř všeho. Bez ohledu na to, jak velká část vašeho vydělaného příjmu 
je zdaněna, bude zbytek použit na nákupy, z nichž téměř všechny budou zdaněny a 
komponenty použité při jejich výrobě, přepravě a reklamě jsou samy zdaněny, což cenu 
ještě zvyšuje. Když se tyto věci vezmou v úvahu, odhaduje se, že 80 % výdělku člověka 
seberou různé daně a další zbytečné poplatky. Profesionální ekonomové konstatovali, 
že údajně svobodní lidé žijící v "demokratické" Británii jsou na tom ve skutečnosti 
podstatně hůře než "nevolníci" v dřívějších dobách - tolik ke "svobodě"! 
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A co řidičský průkaz nebo v Americe řidičský průkaz? Podle obecného práva mají lidé 
právo svobodně cestovat a v dnešní době to zahrnuje i používání vozidla při cestování. 
Právníci vás chtějí přesvědčit, že podle Common Law už nejste "cestující", ale místo 
toho jste "řidič", který podléhá jejich zákonům, a požadují, aby "řidič" musel mít řidičský 
průkaz, daň z vozidla, pojištění vozidla a vše ostatní, co si vymyslí. Pokud si přejete žít 
na svobodě a někdo po vás chce vidět řidičský průkaz (který by vám byl vydán na 
základě toho, že byste o jeho poskytnutí "požádali" a dobrovolně se tak podřídili jejich 
autoritě), pak je na místě otázka: "Proč bych ho měl chtít? ". 

 
Řidičský průkaz potřebuje pouze řidič vozidla, který se účastní obchodu. Lze tvrdit, že 
přeprava slamníku je obchodním podnikem, proto by bylo vhodné nemít u sebe nic, co 
se slamníkem souvisí. Je také velmi důležité neuvádět své jméno, adresu nebo 
(předpokládané) datum narození a neprokazovat se žádným průkazem totožnosti, 
protože se tím dostáváte do pozice dobrovolného podřízení: 

 
(a) uposlechnutí příkazu jiné lidské bytosti (která má stejné postavení jako vy) a/nebo 

(b) Spojení se s "slaměným panákem", který automaticky podléhá všem zákonům, je 
samo o sobě právní fikcí a součástí tohoto fiktivního světa. 

 
Pokud tedy nepřepravujete cestujícího, který za cestu platí, a nezastavujete se na cestě, 
abyste prodávali věci, a nepřepravujete slaměného muže, pak nejste "řidič" s 
"cestujícím", ale naopak jste "cestující" s "hostem", pokud vás doprovází člověk, který 
není "osobou" a který s sebou nepřepravuje slaměného muže. Cestující nepotřebují 
řidičský průkaz. 

 
 

Poštovní požadavky 
Každá osoba zpravidla obdrží několik požadavků na zaplacení částek. Příkladem může 
být roční poplatek za televizní licenci ve Velké Británii. To je něco, co Američané 
považují za bizarní a velmi zábavné, protože 
nic podobného nemají a tato představa jim připadá směšná. Pokud 
dostanete výzvu k zaplacení nějaké takové licence, všimnete si, že 
není adresována vám, člověku, ale fikci, což je slaměný panák, který 
má jméno, jež zní jako vaše jméno, ale není stejné. Jméno bude na 
výzvě vytištěno všemi velkými písmeny nebo mu bude ve vzácných 
případech předcházet "pan", "paní" nebo "slečna", přičemž každé z 
těchto jmen se vztahuje na slaměného panáka, který zní jako vy a 
který má datum vzniku shodné s tím, co vám bylo řečeno, že jsou 
vaše narozeniny.  Pokud chcete, můžete tento požadavek zaplatit, 
ale je to zcela dobrovolné a nezapomeňte, že to nejste VY, kdo je 
jsou účtovány. Je také třeba mít na paměti, že vy, lidé, jste vázáni zvykovým právem, 
nikoli právními předpisy, a zvykové právo nevyžaduje, abyste platili jakoukoli formu 
daně. 

 

Společnost, která fakturuje slaměného panáka, doufá, že nepostřehnete, že fakturu 
neúčtujete vy, a platbu tak označí za chybu na vaší straně. Zajímavé je, že slamník 
nevlastní televizor, a tak stejně nemusí mít licenci. Jelikož je slamník pouhým kusem 
papíru, lze ho považovat za hluchého, němého, slepého a ochrnutého, protože nemůže 
vykonávat žádnou činnost, nic nevidí, nic neslyší a nic neříká.  Každopádně společnost, 
která hledá peníze, je 
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se zabývá klamáním lidí, takže rozesílá do oblasti dávky 
dopisů, v nichž tvrdí, že za několik dní bude v oblasti 
"dodávka s detektorem", takže každý, kdo nemá řidičský 
průkaz, bude odhalen a stíhán, takže je lepší si ho pořídit 
hned. Děje se tak v naději, že určité procento obeslaných lidí 
naletí a začne jim platit peníze. Mohou dokonce rozeslat 
dodávku s nejrůznějšími zvláštními přílohami, v 

naděje, že to vyděsí obyvatele oblasti, kteří je již neplatí. Řidič jedné z těchto dodávek 
říká, že žádné zařízení v dodávce nic nedělá a rozhodně nedokáže zjistit nic, co by mělo 
něco společného s televizí - všechno je to tam jen jako výkladní skříň operace. 
Skutečnost je taková, že pouze kontrolují adresy podle své databáze, kdo jim už platí. 

 
Pokud nechcete platit tento zbytečný poplatek za slamník, můžete obálku označit 
"NEOTEVÍRAT - Vrátit odesílateli" a vhodit ji do poštovní schránky. S případnými 
dalšími dopisy lze zacházet naprosto stejně. Stejně jako ve všech ostatních případech o 
tom nevedete žádné telefonické rozhovory, protože ústní komunikace se hemží 
právnickými slovními pastmi. Nanejvýš řekněte, že si přejete vyřídit všechny tyto 
záležitosti poštou, a hovor ukončete. Ani v nejmenším nezáleží na tom, zda se 
zaměstnanec objeví u vás doma a předá vám dopis nebo jej vhodí do poštovní 
schránky.  Dopis NENÍ určen pro vás a není ani adresován vám - je adresován slamníku, 
takže jej lze odeslat stejně jako jakýkoli jiný dopis. 

Pokud si to přejete, můžete zaujmout důraznější a přímější postoj, jak ukazuje tento 
dopis Christophera Leese při vyřizování oznámení o pevné pokutě: 

 

Vážení pánové, 
 

Před odpovědí si prosím důkladně a pečlivě přečtěte následující upozornění. Jedná se o oznámení. 
Informuje vás. Znamená to, co se v něm píše. 

 
Důvod, proč je třeba číst pozorně, je jednoduchý. Nabízím podmíněný souhlas. Tím se odstraňuje 
spornost a znamená to, že se v této věci již nemůžete v konečném důsledku obrátit na soud, protože 
neexistuje žádný spor, který by mohl rozhodnout. Vždy máte možnost tyto podmínky táhnout k soudu, jen 
aby vám bylo řečeno, že jsou skutečně zcela v souladu se zákonem. To je samozřejmě vždy vaše výsada, 
pokud se rozhodnete ztrácet čas. 

 
Z tohoto důvodu je důležité, abyste nabídku zvážili a reagovali na ni věcně. "Nejbližší oficiální forma" 
nebude stačit, a proto je pravděpodobné, že ji budu ignorovat, aniž by to z mé strany byla jakákoli hanba. 

 
Na druhou stranu je nabídka dohody časově omezena. Je přiměřená, a pokud uplyne, pak jste vy i 
všechny přidružené strany v prodlení, čímž odpadá jakákoli zákonná omluva z vaší strany pro 
pokračování v této záležitosti. 

 
Z těchto důvodů se doporučuje, abyste toto oznámení pečlivě zvážili a odpověděli na něj věcně, což 
znamená, že se skutečně budete zabývat body, které jsou v něm uvedeny. 

 
Zřejmě jste mě obvinil z trestného činu. Zjevně jste na mě vznesl 

požadavky. 

Těmto zjevným požadavkům nerozumím, a proto je nemohu zákonně splnit. Žádám o objasnění vašeho 
dokumentu, abych mohl jednat v souladu se zákonem a zachovat si celý soubor svých nezadatelných 
přirozených práv. 

 
Nepřijmete-li tuto nabídku k objasnění a neučiníte-li tak úplně a v dobré víře do 7 (sedmi) dnů, budou 
všechny strany považovat, že se vy a váš ředitel nebo jiné strany vzdáváte všech požadavků vůči mně. 
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Podmíněně přijímám vaši nabídku, že souhlasím s tím, že jsem právně fiktivní "osoba" pan Christopher 
Mark Lees a že dlužím 70 liber za služby poskytnuté vaší společností, a to po doložení všech 
následujících skutečností: 

 
1. Po prokázání tvrzení, že jsem osoba, a ne člověk. 

 
2. Po prokázání tvrzení, že víte, co je vlastně "osoba" z právního hlediska. 

 
3. Po prokázání tvrzení, že znáte rozdíl mezi "člověkem" a "osobou", z právního hlediska. 

 

4. Po prokázání tvrzení, že znáte rozdíl mezi "legálním" a "zákonným". 
 

5. Po prokázání tvrzení, že jsem právní fikcí "osoba" pan Christopher Mark Lees, což je subjekt, kterému 
byly adresovány vaše dokumenty, a nikoli Christopher: z rodiny Lees, jak se běžně říká. 

 
6. Po prokázání tvrzení, že obvinění bylo výsledkem zákonného vyšetřování bez předsudků. 

 

7. Po prokázání tvrzení, že jsem členem společnosti, jejíž stanovy a platné předpisy prosazujete. 
 

8. Po prokázání tvrzení, že jsem vám ukázal nějaký průkaz totožnosti. 
 

9. Po prokázání tvrzení, že existuje pojmenovatelná společnost, ke které patřím, a že zákony, na které se 
vztahují případné údajné přestupky, uvádějí, že se na mě vztahují v rámci této pojmenované 
společnosti. 

 
Upřímně a bez zlé vůle, rozčilení nebo lehkomyslnosti 

 
 

Podle: ***  *** (Agent) 

Christopher: z rodiny Leesových 

BEZ PŘEDSUDKŮ, tj. všechna přirozená nezcizitelná práva vyhrazena. 

Veškerou budoucí korespondenci v této věci adresujte prosím přímému lidskému Já, a to Christopherovi: 
z rodiny Leesových, jak se běžně říká. 

 
Přiloženo: Původní dokumentace v podobě, v jaké byla obdržena. 

 
 

Souhlas 
Všichni lidé se rodí rovní, a proto vám nikdo nemá právo poroučet, klást na vás 
požadavky nebo vás k něčemu nutit. Nejvíce, co může kdokoli udělat, je učinit vám 
nabídku. I když může říkat, že je to "příkaz", "požadavek" nebo "výzva", ve skutečnosti 
je to nabídka, kterou můžete svobodně přijmout nebo nepřijmout, jak se rozhodnete. 
Proto neustále používají "Žádosti", "Registrace" a "Podání", protože tyto věci jim dávají 
moc nad vámi prostřednictvím vašeho (nevědomého) souhlasu. Doufají, že způsobem, 
jakým s jejich nabídkou naložíte, porušíte zákon. Pokud nabídku prostě ignorujete, 
vstupujete do tzv. nečestného jednání, takže jediným účinným způsobem, jak s 
nabídkou naložit, je již zmíněné "podmíněné přijetí". Pokud jejich nabídku přijmete, aniž 
byste si kladli jakékoli podmínky, pak tím přijímáte, že mají pravomoc vám rozkazovat, a 
tím se dostáváte pod jejich autoritu, protože jste se právě rozhodli přijmout jejich 
nabídku (i když možná nechápete, že přijímáte jejich nabídku, aby nad vámi měli 
autoritu). 

 

Velmi se také snaží, abyste se s nimi hádali, protože tím se také dostáváte do 
"nepoctivého postavení", a pokud dojde k soudnímu sporu, soudce se jen podívá, kdo 
je v nepoctivém postavení. Nezapomeňte, že v občanskoprávních věcech je soud 
obchodní operací, kde soudce nezajímá, kdo má pravdu a kdo ne, jen kdo zaplatí soud. 
Takže přijímáme všechny nabídky, ale s našimi podmínkami připojenými ke každé 
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nabídce, a to zabraňuje tomu, aby nás dali k soudu - 
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nezapomeňte, že soudy řeší pouze spory, a pokud každou nabídku (podmíněně) 
přijmete, nemůže dojít k žádnému sporu, a tedy ani k žádnému soudu. 
zapojení. Některé nabídky jsou "oznámeními" a oznámení musí být jasné, 
stručné a jednoznačné. Oznámení můžete splnit tím, že požádáte o 
vysvětlení, tj. odešlete písemně, zeptáte se na význam slova a uvedete, že 
slovu nerozumíte. Doufali, že budete Oznámení prostě ignorovat, a tak se 
dostanete do nepoctivého stavu a stanete se odpovědným. 

 

Parkovací lístek je "upozornění" a uvědomte si, že parkovací lístek není účet, ale 
upozornění, že byste měli něčemu věnovat pozornost. Odepíšete tedy, že 
jste si všimli jejich Oznámení a že vzhledem k tomu, že si zřejmě myslí, že 
jim dlužíte peníze, rádi zaplatíte, ale nejprve potřebujete nějaké ověření, než 
bude platba provedena. "Nejdříve je potřeba dluh ověřit, proto mi prosím 
pošlete směnku s podpisem. Také potřebuji vidět zákonnou, dvoustrannou 
smlouvu, která tuto směnku podporuje". Jelikož ani jednu z těchto věcí 
nemohou dodat, pohledávku to zabije na padrť, takže prostě trvejte na tom, 
že buď tyto věci dodají, nebo vás přestanou obtěžovat. 

 
Zajímavou alternativou je, že pokud vám pošlou závěrečné oznámení označené jako 
"Remittance", pak je na tomto kusu papíru skutečně napsána hodnota peněžní částky. 
Opravdu hloupé je, že máte možnost na tento list papíru napsat "Přijato za hodnotu", 
podepsat ho svým jménem a poslat jim ho zpět, čímž se technicky vzato celá záležitost 
uzavře tím, že zaplatítepožadovanou částku. Kdoto bylkdo řekl, že "svět 
je šílený, šílený, šílený, šílený"? Ve skutečnosti jde platba z obrovského množství 
penězkteré váš slamník za léta nashromáždil, a váš podpis na dokumentu jako "Přijato 
za hodnotu" je opravňuje k tomu, aby si platbu z vašeho slamníkového účtu vzali, a to 
jim vyhovuje stejně jako vám. Existuje webová stránka, kde si můžete ověřit, jakou 
hodnotu má váš slamník - viz toto video: 
http://www.youtube.com/watch?v=f8O_flYaRe0&feature=related. kde . moderátor 
zjistí, že jeho slamník má aktuální zůstatek 224 440 000 USD, a na webové stránce je 
také uvedeno, kdo v současné době spravuje slamníkový účet proho.  ženapíšete 
"Accepted for Value", znamená, že jim dáváte oprávnění vybrat požadovanou částku ze 
slamníkového účtu, na kterém je tak vysoká částka, že se to na zůstatku téměř vůbec 
neprojeví. 

 
 

Společnost 
Nyní se dostáváme k velmi obtížnému tématu britské společnosti. V této 
oblasti rozhodně neznám všechny odpovědi. Společnost je skupina lidí, 
kteří se dobrovolně sdružují a dodržují soubor pravidel, o nichž rozhodli 
členové této společnosti. Volně řečeno, systém, který vytvořily komerční 
společnosti ovládající Británii, je společností.   Je to společnost, která má 
dobré i špatné vlastnosti. 
Zdravý rozum říká, že je výhodné, když se jakýkoli velký počet lidí sdruží a nechá si od 
kvalifikovaných odborníků poskytovat placené služby pro ostatní členy této společnosti. 

 

Například komunální sbírka, která umožní stavbu silnic, vodovodů, kanalizací a 
podobně, má jistě smysl. Jako dobrý nápad se jeví i národní zdravotní služba, stejně 
jako státní důchod a dávky pro ty, kteří mají tu smůlu, že onemocní nebo nemohou najít 
práci.   Tyto věci však byly 

http://www.youtube.com/watch?v=f8O_flYaRe0&feature=related
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rozvráceny odpovědnými osobami a vmanévrovány do stavu, kdy tyto věci slouží spíše 
jejich cílům než potřebám obyvatelstva. 

 

Ačkoli celostátní lékařská služba zní jako dobrá věc, bylo oznámeno, že cena některých 
léků dodávaných do Národního zdravotnického střediska je vyšší než cena léků 
dodávaných do 
Zdravotní služby nyní stojí doslova desetinásobek toho, co 
před dvěma lety. Vypadá to, jako by lidé, kteří tuto službu 
ovládají, ji využívali k obrovským ziskům na lécích a 
pravděpodobně i na mnoha dalších službách, jako je 
parkování, kde se ročně vydělávají miliony na lidech, kteří 
nemají jinou možnost než parkovat v areálu nemocnice. Takže 
to, co vypadá jako rozumná dohoda, se zdá být 
převeden na něco jiného. Možná je to nepřiměřeně cynický pohled, ale rozhodně 
odpovídá mnoha dalším podvodům, které jsou provozovány. 

 

Daň z příjmu byla zavedena jako dočasné opatření v souvislosti s válkou (a kdo 
organizuje války?). Nikdy nebyla zrušena, a přesto se nezdálo, že by země měla nějaké 
větší problémy, když daň z příjmu neexistovala. Zaměstnanci komerční společnosti, 
která řídí zemi - ti lidé, kteří se z titulu poslance 

Parlament nebo nějaký podobný nesmyslný název, tráví 
spoustu času vymýšlením "nové legislativy", která se, 
pokud se ji podaří zavést, aniž by si jí mnoho lidí všimlo, 
stane "zákonem". Domnívám se, že hlavním záměrem 
všech právních předpisů je vytvořit kouřovou clonu, za 
kterou se skrývají další poplatky, které musí občané 
platit. Argumentem může být, že "vy jste si ty politiky 
zvolili", takže musíte dodržovat vše, co vám nařídí.  Tím 
se pečlivě vyhýbá zmínce o tom, že 

tito politici nemají s veřejností vlastně vůbec nic společného, kromě toho, že vytvářejí 
zdání, že veřejnost má nějaké slovo v tom, co se děje, zatímco skutečnost je taková, že 
vše, co se děje, diktují (nevolení) majitelé odpovědných společností. 

 

Vyplácení dávek potřebným vypadá jako velmi dobrá a potřebná věc, ale odpovědní lidé 
to považují za přiznání, že dospělý člověk není schopen se o sebe postarat, a tak tyto 
obyčejné lidi považují doslova za "dobytek" (jejich slovo, ne moje). Ignorují přitom 
skutečnost, že právě díky jejich mnoha a mnoha přímým i nepřímým daním a poplatkům, 
spolu s nízkou úrovní mezd, za kterou počítají s tím, že je možné lidi donutit pracovat, je 
mnoho obyčejných, tvrdě pracujících lidí ve velmi špatné finanční situaci, kterou oni 
opovrhují. Jsou ochotni podvádět, krást a lhát, zatímco obyčejný člověk tyto věci nedělá 
rád. Takže to, co by mělo být dobrým a užitečným systémem, se změnilo v 
utlačovatelskou věc, která slouží k tomu, aby donutila lidi k závislosti. 

 
Určitá míra veřejných příspěvků na služby, které jsou považovány za nezbytné, je sice 
pochopitelná a žádoucí, ale tento systém se zvrhl v mechanismus zotročování a 
okrádání obyčejných lidí. Již dávno dosáhl směšné úrovně, kdy se od průměrného 
člověka očekává, že bude platit daň z příjmu, obecní daň, daň z dědictví, národní 
pojištění, daň z kapitálových výnosů, kolkovné při nákupu nemovitostí, daň z přidané 
hodnoty, parkovné, letištní poplatky, daň z pohonných hmot, silniční daň, dovozní clo, 
daň z alkoholu, daň z tabáku, platby za řidičský průkaz, pas, televizní licenci ... seznam 
je dlouhý a stále přibývají další položky. 
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Lidé, kteří jsou v tomto systému po mnoho let, již zaplatili tolik, že nebudou chtít systém 
opustit a přijít o důchod, na který tak dlouho platili. Jiní mohou uvažovat o tom, že 
začnou odmítat platit některé věci, které se po slamníku požadují - například obecní daň, 
televizní poplatky a podobně. Je to osobní volba, kterou je třeba pečlivě zvážit, než se 
podniknou jakékoli kroky. 

 
Vezměte prosím na vědomí, že tento dokument neposkytuje právní poradenství, nýbrž 
uvádí fakta pouze pro informační účely. Pokud chcete právní radu, obraťte se na 
právníka. 

 
 

Ozbrojené služby 
Obchodní společnost, která si zvolila název "Spojené království Velké Británie a 
Severního Irska", zaměstnává velký počet lidí v takzvaných britských ozbrojených 
silách.  Většina zemí má podobné 
uspořádání. Kdyby se vás někdo zeptal: "K čemu jsou tito 
ozbrojení a vycvičení lidé?", jak byste odpověděli? 

 

Možná vás překvapí, že lidé, kteří je zaměstnávají, chtějí, aby je 
(zaměstnavatele) chránili před jejich nepřáteli. Říkáte, že to 
není příliš překvapivá myšlenka. Ano, jak říkáte, není to příliš 
překvapivé zjištění, ale možná vás překvapí, že za nepřítele se 
zcela otevřeně prohlašujete vy! Tedy nejenže vás označují za 
"zrůdu", ale také za svého "nepřítele". 
Protože jsou v tak velké přesile, mají z vás vlastně strach a mají pocit, že potřebují 
ozbrojené bodyguardy, aby je ochránili před hněvem obyčejných lidí, kdyby náhodou 
zjistili, jak jsou manipulováni a okrádáni. Mimochodem, každého, kdo žádá o svolení k 
něčemu, na co už mají podle zvykového práva právo, považují za "dítě", a tudíž za 
bezvýznamného. 

 

Podívejme se na možný scénář .  Vezmete několik mladých lidí do 
restauraceMcDonaldsa objednáte si několik jídel. Když je jídlo připraveno, vedoucí 

vám řekne:"Udělám s vámi dohodu: jídlo můžete mít zdarma, pokud se 
vezměte si tento nabitý revolver, jděte k tomu rohovému stolu a 
zastřelte toho muže - nebude žádný návrat, protože vás k tomu 
opravňuji." Poté, co několikrát zamrkáte, se zeptáte, proč byste ho 
měli zastřelit, když vám nikdy nic neudělal. Manažer na to řekne: 
"Mně taky nikdy nic neudělal, ale on 

má v peněžence spoustu peněz a já mu je chci ukrást, tak ho prostě jdi zastřelit, to je v 
pořádku, protože ti to říkám." 

 
Zní to trochu šíleně? No, mělo by, protože vražda je podle obecného práva trestným 
činem a někdo vám říká, že to máte udělat a že je to v pořádku, protože to říká, je docela 
směšné. Nikdo nemá pravomoc vám říkat, abyste někoho zavraždili - nezapomeňte, že 
všichni jsme se narodili s naprosto stejnými právy a výsadami a nikdo nemá pravomoc 
nad nikým jiným, a už vůbec ne možnost povolit vraždu. 

 

Majitelé obchodní společnosti, která je zábavně považována za "vládu", jsou ve stejném 
postavení jako manažer této obchodní společnosti, McDonalds, a mají stejný nedostatek 
pravomocí porušovat zvykové právo a posílat své ozbrojené zaměstnance do jiné země, 
aby tam zabíjeli lidi - lidi, kteří jim neublížili a které chtějí okrást. Všechny války a recese 
jsou záměrně vmanévrovány lidmi, kteří z nich finančně profitují.  Už jste někdy 
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proč se každoročně vynakládají obrovské částky "veřejných" peněz na zbraně? Kdo 
vlastní společnosti, které na prodeji těchto zbraní vydělávají? Kdo má zisky z obnovy 
míst poškozených nebo zničených "vašimi" 
vlastní armádu? Kdo vydělává na "půjčování" obrovských 
částek imaginárních peněz zemi, která byla zdevastována 
jejich nevyprovokovanými akcemi, a vytváří tak imaginární 
dluh, který nemůže být nikdy splacen? 

 
Od druhé světové války se více než čtyři miliony lidí. 
zemřelo v důsledku zásahů obchodních společností v jiných zemích a každé z těchto 
úmrtí bylo trestným činem podle obecného práva. Tyto společnosti se domnívají, že ony 
a jejich zaměstnanci stojí nad zákonem, a tak si dělají, co chtějí. Čas od času tyto 
společnosti požadují, aby byli lidé bez jejich souhlasu odvedeni do jejich ozbrojených 
sil. Vzpomínáte si, že by se vás někdy někdo zeptal, zda byste souhlasili s takovými 
operacemi tiskových agentur?  Pokud jste byli dotázáni - odpověděli jste "ano"?  A 
pokud jste souhlasili, je to zákonné donucení lidí, kteří řekli "ne"?  Máte někdy dojem, že 
se dělají věci, které porušují jak vaše osobní práva, tak požadavky Common Law? 

 
Nejenže napadání jiných zemí a vyvražďování tamních obyvatel je ničí, ale má také velký 
negativní dopad na lidi, kteří vstoupili do ozbrojených sil, aniž by si uvědomovali, že 
jejich (komerční) zaměstnavatelé jsou teroristy tohoto světa. 
 Zk
uste se podívat na toto krátké video: 
http://www.youtube.com/watch?v=K-CpCUOygqU&feature=player_embedded vidět, jaký 
dopad má na obyčejné slušné lidi. Máte pocit, že je to trochu přitažené za vlasy? No, 6. 
září 2010 proběhla v britských celostátních televizních zprávách zpráva, že bývalý 
náčelník armády; generál sir Richard Dannatt prohlásil, že o vojenských výdajích na 
války v Iráku a Afghánistánu nerozhodovala národní bezpečnost, ale "osobní zájmy". 
Všechny velké války jsou vedeny z komerčních důvodů, ačkoli tato skutečnost nebude 
nikdy veřejně přiznána. 

 
 

Souhrn 
Než jste se narodili, bankéři provozovali podvod, jehož cílem bylo okrást všechny 
občany. Odstranili všechny formy peněz a nahradili je bezcennými bankovkami, na 
nichž bylo napsáno "Slibuji, že zaplatím doručiteli ..." s další bezcennou bankovkou.  
Poté se jim podařilo zlikvidovat vládu a nahradit ji skupinou obchodních společností, 
které vlastní. Tyto společnosti mazaně pojmenovali tak, aby vypadaly jako vláda. 
Převzali tisk bezcenných bankovek svou soukromou společností s názvem "The Bank of 
England", která má znít jako vládní organizace (i když jí rozhodně není). 

 
Dalším krokem v jejich mazaném plánu bylo přimět jejich společnost, která zní jako 
vláda, aby požádala jejich další společnost "Bank of England", aby jim natiskla spoustu 
(bezcenných) peněz a vybírala z nich úroky nad rámec nominální "hodnoty" měny. Tato 
nadměrná částka úroků se nazývá "státní dluh", aby obyčejní lidé uvěřili, že jejich země 
někomu nějak dluží velké množství peněz. Za prvé, ve skutečnosti nedluží vůbec nic. Za 
druhé, žádné peníze NEEXISTUJÍ. Za třetí, země nic nedluží, a i kdyby nějaký skutečný 
dluh existoval, pak se obyčejných lidí nijak netýká, protože jde jen o fiktivní dluh, který 
vznikl jedné obchodní společnosti vůči jiné obchodní společnosti (vlastněné stejnými 
lidmi). Tento domnělý dluh byl v průběhu let navýšen do směšné výše, která nikdy 
nemohla být splacena, a jistě vás potěší, že veškerá daň z příjmu je nyní odváděna 
vlastníkům těchto obchodních společností. 

http://www.youtube.com/watch?v=K-CpCUOygqU&feature=player_embedded


34  

Není skvělé platit obrovské částky komerční společnosti, která pro vás nikdy nic 
neudělala a která vámi naprosto pohrdá, protože jste neodhalili její podvod a nadále 
platíte spoustu směšných daní, poplatků a plateb, z nichž nic platit nemusíte. Tyto 
poplatky dohromady tvoří asi 80 % příjmu člověka - baví vás žít za pětinu toho, co 
skutečně vyděláte? 

 
Aby posílili svůj podvod, vymysleli jazyk lží zvaný "právní terminologie", v němž změnili 
význam běžných anglických slov, aby mohli zneužít a okrást obyčejné občany. Založili 
společnost s názvem "The Law Society", která školí bezohledné lidi v jejich metodách lží 
a podvodů. Jejich obchodní společnost, která se vydává za vládu, neustále vymýšlí 
nové "zákony", které vydává za zákony (což rozhodně nejsou), a neustále všem tvrdí, že 
"musí tyto zákony dodržovat", a podvrátili policisty a policistky a přesvědčili je, že tyto 
zákony musí vymáhat. Hlavním cílem těchto zákonů je brát bankovky, zboží a majetek 
těm občanům, kteří ještě nezjistili, že jde o podvod, který je proti nim veden. Mnozí 
policisté pravděpodobně sami nevědí, že stanovy jsou čistě dobrovolné a žádný člověk 
jimi ve skutečnosti není vázán. 

 
Záleží jen na vás, jak se rozhodnete. Můžete nadále odevzdávat většinu svých příjmů na 
financování lidí, kteří vám chtějí škodit, nebo se můžete rozhodnout vystoupit z tohoto 
zkorumpovaného systému a přestat tyto lidi platit. Všichni lidé se rodí rovní, takže 
neexistuje nikdo, kdo by měl právo vám rozkazovat, pokud nesouhlasíte s tím, že mu 
toto právo dáte. Volba je na vás. 

 
 

Přehled historických podvodů 

Pokud je to pro vás spousta nových informací, pak by se vám mohl hodit "náčrtek" 
nehorázného triku s důvěrou, který na vás byl zahrán. Tady je tedy pro vaši místní 
oblast a stejná situace se vyskytuje i v téměř každé jiné oblasti. 

 

Vše začalo ještě před narozením většiny lidí. Začalo to tím, že se dva bratři rozhodli 
provést podvod, který by z nich udělal nejbohatší lidi na světě, a zmanipulovali ho. 
aby pro ně všichni ostatní pracovali, aniž by si toho byli vědomi. I když 
jsou doslova bratři, abychom je odlišili, budeme jim říkat pan vláda a pan 
bankéř, protože se jimi museli stát, aby mohli tento podvod provozovat. 

 
Vláda vytvořila velmi chytrý systém vzájemně propojených obchodních společností a 
zvolila pro ně takové názvy, aby vypadaly jako oficiální vládní orgány, zatímco ve 
skutečnosti jsou to jen obyčejné společnosti, jako je jakýkoli obchod na ulici. Aby tuto 
iluzi posílil, najímá si pan vláda lidi, kteří pro něj pracují, a dává jim jména jako "ministr" 
nebo "poslanec" či jiný nesmyslný pracovní titul. Většinu z nich zaměstnává proto, aby 
seděli a hádali se mezi sebou, a čas od času je vymění tak, že požádá členy veřejnosti, 
aby hlasovali o tom, kdo bude jeho zaměstnancem na několik příštích let. 

 
To je vlastně velmi chytré, protože to nutí občany věřit, že jejich hlasování něco mění, 
zatímco pan vláda ví, že ne, protože nastavuje 
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Politika společnosti, on rozhoduje o všem a je mu úplně jedno, kdo je v danou chvíli 
jeho zaměstnancem. 

 
Jeho bratr pan Banker mezitím založil dvě vlastní obchodní společnosti. Jednu z nich 
nazývá "Anglická banka" nebo nějaký jiný vhodný název pro jeho konkrétní umístění (a 
ano, v této rodině je skutečně více než dva bratři). Druhou společnost nazývá 
"Mincovna". Vlastní obě, a tak přesně rozhoduje o tom, co bude každá z nich dělat. 

 
Akce začíná a pan vláda potřebuje peníze na výplatu svých zaměstnanců, a tak požádá 
svého bratra, pana bankéře, aby mu nějaké poskytl. Tady začíná ta zábavná část. Náš 
věrný pan bankéř si peníze "vymyslí" a předstírá, že jich má dost, ačkoli ve skutečnosti 
nemá vůbec žádné. Svému bratrovi panu Vláďovi "půjčí" velkou částku, řekněme 1 000 
000 liber. To ho nic nestojí, protože neexistují, a je to jen první krok v podvodu. 

 
Jeho bratr, pan vláda, nyní tvrdí, že má "státní dluh" ve výši 1 200 000 liber, který se 
bude každý rok zvyšovat o 20 % (jednu pětinu), pokud nebude zcela splacen. Jeho 
mazaný plán nazývat to "Národním dluhem" vyvolává v lidech pocit, že "jejich země" 
někomu něco dluží. Ve skutečnosti nikdo nikomu nic nedluží. Dobré, že? Velmi chytré! 
Aniž by bratři použili cokoli hodnotného, přesvědčili lidi, že (a) mají vládu (což nemají) a 
(b) že si jejich země půjčila peníze na základní služby, a proto jejich země dluží 
nějakému laskavému věřiteli (což není). Velmi obratné - ti bratři nejsou hloupí ! 

 
Dále pan vláda "vyplácí" své zaměstnance pomocí papírků zvaných "šeky" a posílá je 
svému bratrovi panu bankéři, aby tyto papírky vyměnil za "peníze". Pan bankéř však 
žádné peníze nemá, a tak si místo toho nechá od své společnosti "Mincovna" vytisknout 
jiné kusy papíru, kterým se říká "peníze", a ty vydává výměnou za šeky svého bratra, 
čímž vyměňuje kusy papíru za jiné kusy papíru. 

 

Jakou hodnotu mají tyto kusy papíru? Náklady na papír, inkoust a tisk. 
 

Co tím bratři získali? Získali velké množství lidí, kteří pro ně pracují, dělají, co jim 
řeknou, a nic je to nestojí. 

 
To je však jen první krok. Nyní si pan vláda vezme zpět 80 % toho, co "vyplatila" svým 
zaměstnancům, ve formě daní. Země je přece zadlužená, a tak pan vláda musí vzít 
peníze všem, aby splatila dluh země - nebo ne? Proč musí platit všichni? Protože to 
říkají jeho zaměstnanci. Vymýšlejí "zákony" a nejrůznější poplatky, jejichž cílem je 
přesunout peníze od obyčejných lidí do kapes pana vlády, který většinu z nich okamžitě 
odvede svému bratru panu bankéři jako splátku půjčky (nic) a úrok z vypůjčené částky. 

 
Odkud se berou peníze, které platí obyčejní lidé na daních? Dostávají je jako 
kompenzaci za čas a úsilí, které věnují práci. Jsou to skutečné peníze, za nimiž stojí 
zboží a služby poskytované lidmi, kteří práci vykonávají. Je to něco, co má skutečnou 
hodnotu, a přesto jim 80 % těchto cenných aktiv pan vláda bere. Proč to lidé dovolí? 
Protože si myslí, že nemají na vybranou, a pokud to neudělají, skončí ve vězení. 
Nechápou, že placení daní je dobrovolné a že je platit nemusí, pokud nechtějí. 
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Pan bankéř z toho má velmi dobrý prospěch. Jeho bratr mu platí spoustu skutečných peněz 
v 

za falešné peníze, které vymyslel. Rozhodne se tedy 
rozšířit své podnikání a udělat přesně to samé co 
největšímu počtu lidí. 

 
Nabízí lidem, že jim půjčí peníze (které "vymyslí" a 
vykouzlí z ničeho), aby si mohli koupit, co chtějí. 
Přeskočíme zde slaměného panáka a zaměříme se 
pouze na skutečnou transakci, kterou pan bankéř 
nabízí. 

 

Za panem bankéřem přijde zájemce o dům a chce si půjčit 100 000 
liber. Jedná se o obchod, na kterém pan bankéř nemůže prodělat, ať se 
stane cokoli, takže obchod schválí, pokud nemá nějaký velmi, velmi 
dobrý důvod, proč tak neučinit. Koneckonců ho to nebude nic stát a 
bude zaplaceno skutečnými penězi, které získal skutečnou prací 
odvedenou skutečnými 
lidé. Smlouva se uzavírá na 17% úrok ročně po dobu 25 let. Pokud bude smlouva trvat 
celých 25 let, pak může dlužník podle výsledku profesionální hypoteční kalkulačky 
splatit až 433 557 liber. To znamená, že splatíte čtyřikrát více, než jste si půjčili, přestože 
to, co jste dostali, byly falešné peníze a to, co splácíte, jsou skutečné peníze podložené 
prací. 

 
Protože si však vláda vezme 80 % z toho, co vyděláte, než dostanete na splácení 
hypotéky, musíte za 25 let vydělat 2 167 785 liber, protože vláda si vezme 
1 734 228 liber, které vám byly odebrány na přímých a skrytých daních. A aby toho 
nebylo málo, velkou část z těchto 1 734 228 liber dá pan vláda svému bratrovi, panu 
bankéři, na údajnou úhradu (falešného) "státního dluhu". Takže kupující domu zaplatí 
několikanásobek vypůjčené částky, a to za své skutečné peníze. 

 

Je to ještě horší. Pan bankéř a pan vláda se starají o to, aby se nevydávalo dost měny na 
to, aby lidé byli fyzicky schopni splácet úroky ze svých půjček, protože v celé 
ekonomice prostě není dost měny na to, aby to bylo možné. To je další mazaný trik. 
Lidé, kteří vydělávají nejvíce, nebudou mít problém, ale většina lidí bude mít velké potíže 
a po splacení hypotéky jim zbude jen velmi málo. Sebemenší finanční problém, 
například ztráta zaměstnání, může průměrného člověka dostat do situace, kdy nebude 
schopen požadovanou částku zaplatit. Když se to stane, a to se ve značném počtu 
případů stát MUSÍ, pak se pan bankéř pokusí o majetek a použije k ospravedlnění své 
krádeže některé ze svých bratrských "stanov" (které NEJSOU zákonem). Může se mu 
dokonce podařit poslat před zabavením nemovitosti soudní vykonavatele a zabavit i 
mnoho osobních věcí kupujícího domu. 

 

Kupující domu si musí uvědomit, že původní "půjčka" byla falešná a že pan bankéř 
nikdy nedal do zástavy nic hodnotného, kupující si musí uvědomit, že původní "půjčka" 
byla falešná a že pan bankéř nikdy nedal do zástavy nic hodnotného. 
nikdy nebyla sdělena skutečná částka, kterou bude muset splatit, 
nikdy nebyla sepsána skutečná smlouva a ve skutečnosti to není 
člověk, po němž se žádá splátka. 

 
Chcete vědět, co si pan bankéř myslí o každém dlužníkovi? 
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K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří 
lidé nedělali nic. 

Například: ve videu na adrese http://www.safeshare.tv/w/gQnBDHTCDs se uvádí: 
 

Proč Spojené státy zaútočily na Libyi, Irák, Afghánistán a Jemen? Proč američtí agenti pomáhají destabilizovat 
Sýrii? A proč vláda Spojených států tolik usiluje o zničení Íránu, přestože Írán od roku 1798 na žádnou zemi 
nezaútočil? 

 

A co bude dál? Co nás čeká? Když se podíváte na současnou trajektorii, po které se ubíráme, nedává vůbec 
žádný smysl, pokud ji hodnotíte podle toho, co nás učí ve škole. A nedává to smysl, pokud svůj pohled na svět 
založíte na propagandě, kterou se mainstreamová média snaží vydávat za zprávy. Ale dává to dokonalý smysl, 
jakmile znáte skutečné motivy mocných. Abychom tyto motivy pochopili, musíme se nejprve podívat do historie: 

 
V roce 1945 Británie po dohodě zavedla dolar jako světovou rezervní měnu, což znamenalo, že mezinárodní 
zboží se oceňovalo v dolarech. Dohoda, která Spojeným státům poskytla výraznou finanční výhodu, byla 
uzavřena pod podmínkou, že tyto dolary zůstanou směnitelné za zlato v konstantním kurzu 35 dolarů za unci. 

 

 

Spojené státy slíbily, že nebudou tisknout příliš mnoho peněz, ale bylo to na čestné slovo, protože Federální 
rezervní systém odmítl umožnit jakýkoli audit nebo dohled nad svými tiskařskými stroji. 

 

http://www.safeshare.tv/w/gQnBDHTCDs
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V letech předcházejících roku 1970 bylo mnoha zemím díky výdajům na válku ve Vietnamu jasné, že USA tisknou 
mnohem více peněz, než mají ve zlatě, a v reakci na to začaly požadovat své zlato zpět. To samozřejmě 
odstartovalo rychlý pokles hodnoty dolaru. Situace vyvrcholila v roce 1971, kdy se Francie pokusila stáhnout své 
zlato a Nixon to odmítl. Dne 15. srpna učinil následující prohlášení: 

 

 

"Nařídil jsem ministru financí, aby přijal opatření nezbytná k obraně dolaru proti spekulantům. Nařídil jsem ministru 
Connollymu, aby dočasně pozastavil směnitelnost dolaru za zlato nebo jiná rezervní aktiva s výjimkou množství a 
podmínek, které budou stanoveny v zájmu měnové stability a v nejlepším zájmu Spojených států". 

 

Zjevně nešlo o dočasné pozastavení, jak tvrdil, ale o trvalou platební neschopnost, a pro zbytek světa, který svěřil 
Spojeným státům své zlato, to byla naprostá krádež. V roce 1973 požádal prezident Nixon saúdskoarabského 
krále Fajsala, aby při platbách za ropu přijímal pouze americké dolary a aby veškeré přebytečné zisky investoval 
do ropy. 

 

 

Dluhopisy, směnky a poukázky americké státní pokladny. Nixon na oplátku nabídl vojenskou ochranu saúdských 
ropných polí. Stejná nabídka byla učiněna všem klíčovým zemím produkujícím ropu a do roku 1975 všichni 
členové OPEC souhlasili s tím, že budou prodávat ropu pouze v amerických dolarech. 

 

 

Odstranění dolaru od zlata a jeho navázání na zahraniční ropu okamžitě donutilo všechny země světa, které ropu 
dovážejí, udržovat stálé zásoby papíru Federálního rezervního systému, a aby tento papír získaly, musely by do 
Ameriky posílat skutečné fyzické zboží. Tak se zrodil petrodolar. Papír odcházel, vše, co Amerika potřebovala, 
přicházelo a Spojené státy díky tomu velmi, velmi zbohatly. Byl to největší finanční podvod v historii. 
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Závody ve zbrojení za studené války byly hrou pokeru. Žetony byly vojenské výdaje a USA jich měly nekonečné 
množství. S ropným dolarem v zádech mohly zvyšovat sázky stále výš a výš a převyšovat výdaje všech ostatních 
zemí na planetě, až nakonec vojenské výdaje USA překonaly výdaje všech ostatních zemí světa dohromady - 
Sovětský svaz neměl nikdy šanci. 

 

 
Rozpad komunistického bloku v roce 1991 odstranil poslední protiváhu americké vojenské síly. Spojené státy se 
staly nezpochybnitelnou supervelmocí bez soupeře. Mnozí doufali, že to bude znamenat začátek nové éry míru a 
stability. Bohužel se našli lidé na vysokých místech, kteří měli jiné představy. V témže roce USA napadly Irák v 
první válce v Perském zálivu a poté, co rozdrtily iráckou armádu a zničily její infrastrukturu, včetně čističek vody a 
nemocnic, zavedly ochromující sankce, které znemožnily obnovu této infrastruktury. 

 

 
Tyto sankce, které byly iniciovány Bushem starším a udržovány po celou dobu Clintonovy vlády, trvaly více než 
deset let a podle odhadů zabily přes pět set tisíc dětí. Clintonova administrativa si byla těchto čísel plně vědoma. 
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Televizní reportér se v rozhovoru s Madeleine Albrightovou, ministryní zahraničí Clintonové, zeptal: "Slyšeli jsme, 
že zemřelo půl milionu dětí, to je víc dětí než v Hirošimě, a stojí ta cena za to?". Na to Madeleine Albrightová 
odpověděla: "Myslím, že je to velmi těžká volba. Myslíme si, že ta cena za to stojí". 

 

 
Slečno Albrightová, co přesně stálo za zabití 500 000 dětí? V listopadu 2000 začal Irák prodávat ropu výhradně v 
eurech. To byl přímý útok na dolar a na finanční nadvládu USA a to se nehodlalo tolerovat. V reakci na to začala 
americká vláda s pomocí mainstreamových médií budovat masovou propagandistickou kampaň, v níž tvrdila, že 
Irák má zbraně hromadného ničení a chystá se je použít. V roce 2003 USA provedly invazi, a jakmile získaly 
kontrolu nad zemí, prodej ropy byl okamžitě převeden zpět na dolary. To je obzvláště nápadné, protože přechod 
zpět na dolar znamenal kvůli vyšší hodnotě eura ztrátu příjmů ve výši 15 až 20 %. Nedává to vůbec žádný smysl, 
pokud neberete v úvahu petrodolar. 

 

 
2. března 2007 americký generál Wesley Clark prohlásil: "Tak jsem se za ním vrátil o několik týdnů později a v té 
době jsme už bombardovali Afghánistán. Zeptal jsem se: "Pořád válčíme s Irákem?" a on řekl: "Ach, je to ještě 
horší". Řekl, jak se natáhl na svůj stůl, vzal kus papíru a řekl: 'Tohle jsem právě dnes dostal shora dolů (míněno z 
kanceláře ministra obrany), tohle je memorandum, které popisuje, jak se chystáme během pěti let zlikvidovat 
sedm zemí, počínaje Irákem a Sýrií, Libanonem, Libyí, Somálskem, Súdánem a konče Íránem." 

 

 

Podívejme se na události posledních deseti let a zjistěme, zda v nich vidíte nějaký vzorec. V Libyi Gadaffi 
organizoval blok afrických zemí, které chtěly vytvořit měnu založenou na zlatě zvanou "dinár", kterou chtěly v 
tomto regionu nahradit dolar. Síly USA a NATO pomohly v roce 2011 destabilizovat a svrhnout vládu a poté, co 
převzali kontrolu nad regionem, povstalci vyzbrojení USA chladnokrevně popravili Gadaffiho a okamžitě založili 
Libyjskou centrální banku. Írán již nějakou dobu aktivně vede kampaň za stažení prodeje ropy z dolaru a nedávno 
si zajistil dohody o výměně své ropy za zlato. V reakci na to se vláda USA s pomocí mainstreamových médií snaží 
získat mezinárodní podporu pro vojenské údery pod záminkou zabránění Íránu ve výrobě jaderné zbraně. Mezitím 
zavedla sankce, které, jak otevřeně přiznává, mají za cíl způsobit kolaps íránské ekonomiky. 
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Sýrie je nejbližším spojencem Íránu a jsou vázány vzájemnými obrannými dohodami. V současné době probíhá 
destabilizace země za skryté pomoci NATO, a přestože Rusko a Čína varovaly Spojené státy, aby se do ní 
nezapojovaly, Bílý dům v uplynulém měsíci vydal prohlášení, která naznačují, že zvažují vojenský zásah. Mělo by 
být jasné, že se o vojenském zásahu v Sýrii a Íránu neuvažuje - je to předem dané. Stejně jako tomu bylo v Iráku 
a Libyi, USA aktivně pracují na vytvoření kontextu, který jim poskytne diplomatické krytí pro to, co již plánovaly. 
Motiv těchto invazí a tajných akcí se stane jasným, když se na ně podíváme v celém kontextu a "spojíme si 
jednotlivé body". Ti, kdo ovládají Spojené státy, chápou, že pokud i jen několik zemí začne prodávat ropu v jiné 
měně, spustí to řetězovou reakci a dolar se zhroutí. Chápou, že hodnotu dolaru v tuto chvíli nedrží absolutně nic 
jiného, a stejně tak to chápe i zbytek světa. Ale místo toho, aby se smířili s tím, že se životnost dolaru blíží ke 
konci, udělali mocní vypočítavou hru. Rozhodly se použít hrubou sílu americké armády, aby rozdrtily každý 
odbojný stát na Blízkém východě a v Africe. 

 
To by samo o sobě bylo dost špatné, ale je třeba si uvědomit, že Íránem to neskončí. Čína a Rusko veřejně a 
jednoznačně prohlásily, že nebudou tolerovat útok na Írán nebo Sýrii. Írán je jedním z jejich klíčových spojenců, 
jedním z posledních nezávislých producentů ropy v regionu, a chápou, že pokud Írán padne, nebudou mít 
možnost uniknout dolaru bez toho, aby šli do války. A přesto Spojené státy navzdory varování postupují vpřed. 
Jsme zde svědky trajektorie, která vede přímo k nemyslitelnému. Je to trajektorie, která byla vytyčena již před lety 
s plným vědomím lidských důsledků. Kdo nás však na tuto dráhu navedl? Jaký psychopat je ochoten úmyslně 
vyvolat globální konflikt, který povede k milionům mrtvých, jen aby ochránil hodnotu papírové měny? Prezident to 
zjevně není. Rozhodnutí o invazi do Sýrie, Libye a Íránu bylo učiněno dávno předtím, než se Obama dostal na 
výsluní národního zájmu, a přesto plní své povinnosti stejně jako loutky, které mu předcházely. Kdo tedy tahá za 
nitky? 

 
Nejlepší odpovědi na podobné otázky často nalezneme, když si položíme další otázku "Cui Bono?" - "Komu to 
prospěje?". Je zřejmé, že v případě pádu dolaru může nejvíce ztratit ten, kdo má moc tisknout dolar ze vzduchu, a 
tuto moc má od roku 1913 Federální rezervní systém. Federální rezervní systém je soukromý subjekt vlastněný 
konglomerátem nejmocnějších bank na světě a muži, kteří tyto banky ovládají, jsou těmi, kdo tahají za nitky. Pro 
ně je to jen hra. Váš život a životy těch, které milujete, jsou jen pěšci na jejich šachovnici. A stejně jako 
rozmazlené čtyřleté dítě, které převrhne šachovnici na podlahu, když začne prohrávat, jsou mocní ochotni 
rozpoutat třetí světovou válku, aby si udrželi kontrolu nad globálním finančním systémem. 

 

 
Pamatujte, že když se tyto války rozšiřují a zrychlují. Vzpomeňte si na to, až se váš syn nebo syn vašeho souseda 
vrátí v rakvi s vlajkou. Vzpomeňte si na to, až budou ukazovat prstem na nové "strašáky", protože šílenci, kteří 
toto představení řídí, to dotáhnou tak daleko, jak jim dovolíte. 

 
Kolik času nám zbývá? Tuto otázku slýchám neustále. Ale je to špatná otázka. Ptát se, kolik času nám zbývá, je 
pasivní postoj. Je to postoj vězně, který čeká, až ho odvedou do příkopu a střelí do týla. 

 

Jaké jsou naše šance? Můžeme změnit kurz? Také špatná otázka. Na šancích už nezáleží. Pokud chápete, čemu 
čelíme, pak máte morální odpovědnost udělat vše, co je ve vašich silách, abyste změnili směr, kterým se ubíráme, 
bez ohledu na šance. Teprve když přestanete svou angažovanost zakládat na šancích na úspěch, stane se 
úspěch skutečně možným. Zbavit finanční elity neblahé moci a postavit tyto zločinecké kartely před soud nebude 
vyžadovat nic menšího než revoluci. Vláda nás nezachrání. Vláda je zcela infiltrovaná a zkorumpovaná až do 
morku kostí. Hledat u ní v tuto chvíli řešení je naprosto naivní. 
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Existují tři fáze revoluce, které na sebe navazují. První fáze již probíhá První fází je ideologický odpor. V této fázi 
musíme aktivně pracovat na tom, abychom probudili co nejvíce lidí k vědomí toho, co se děje, a směru, kterým se 
ubíráme. Všechny revoluce mají svůj původ ve změně myšlení obyvatelstva a bez toho není možný žádný další 
smysluplný odpor. Úspěch v této fázi hry lze měřit nákazou myšlenek. Když myšlenka dosáhne kritické masy, 
začne se sama šířit a proniká do všech vrstev společnosti. Abychom této nákazy dosáhli, potřebujeme, aby se do 
boje zapojilo více lidí. Potřebujeme, aby více lidí mluvilo, natáčelo videa, psalo články, aby se tyto informace 
dostaly na národní a mezinárodní scénu, a zejména potřebujeme oslovit policii a armádu. 

 

 
Druhou fází je občanská neposlušnost, známá také jako nenásilný odpor. V této fázi vkládáte peníze do svých úst, 
přesněji řečeno odepíráte vládě své peníze a poslušnost a děláte vše, co je ve vašich silách, aby se soukolí státu 
zastavilo. Tato metoda často stačí k tomu, aby režim padl na kolena. Pokud však selže v této fázi, je nevyhnutelná 
fáze třetí. 

 
Třetí fází je přímý fyzický odpor. Přímý fyzický odpor je poslední možností, které je třeba se vyhnout, co nejdéle ji 
odkládat a použít ji až po důkladném vyčerpání všech ostatních možností. Existují lidé, kteří "mluví tvrdě" a tvrdí, 
že se postaví na odpor, až přijde čas, ale neuvědomují si, že pokud budete během prvních dvou fází nečinní a 
budete si šetřit úsilí na poslední odpor, pak neuspějete. 

 

 

Když nacisté v Německu postupovali od dveří ke dveřím a vytahovali lidi z jejich domovů, byl to čas na fyzický 
odpor, ale vzhledem k nedostatku ideologického odporu a občanské neposlušnosti, které k tomu vedly, by i 
ozbrojené povstání v té chvíli pravděpodobně selhalo. Ozbrojené povstání může být úspěšné pouze tehdy, pokud 
si lidé vytvoří postoj aktivního odporu. A aktivní odpor je možný až poté, co se jejich mysl oprostí od 
mainstreamové propagandy. Pokud se chcete bránit, pak je to teď, nebo nikdy - další šanci už nedostanete a 
sázky jsou mnohem vyšší než v nacistickém Německu. 

 
 
 

Odkazy pro další informace: 

http://www.youtube.com/user/ThriveMovement Jasné a srozumitelné vysvětlení současné situace a toho, co 
s ní můžete udělat VY (velmi doporučeno). 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Y7qXbv6U4YM Jasný náhled na současnou situaci, včetně důvodu, proč vy 
osobně čtete tuto knihu. 

 
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion videopřednáška Johna Harrise 

http://www.youtube.com/user/ThriveMovement
http://www.youtube.com/watch?v=Y7qXbv6U4YM
http://www.documentarywire.com/john-harris-its-an-illusion
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http://www.getoutofdebtfree.org/ vzorové dopisy pro jednání s "dluhovými" záležitostmi 

http://www.yourstrawman.com/VeronicaChapman.pdf velmi důležité informace pro ty, kteří jsou ve Velké 

Británii http://www.thebcgroup.org.uk/video sedm videopřednášek The British Constitution Group 

http://www.tpuc.co.uk/ webové stránky Johna Harrise "The People's United Community" 

http://www.raymondstclair.com/ webové stránky Raymonda St Claira se zajímavými videi 

http://www.fmotl.com/ webové stránky The Freeman On The Land s velkým množstvím konkrétních 

informací. 

http://video.google.com/videoplay?docid=6399325693468031456 'Think Free' Part 1- špičková 
videoprezentace Roberta-Arthura Menarda z Kanady 

 
 

h t t p : / / v i d e o . g o o g l e . c o m / v i d e o p l a y ? d o c i d = 6 3 9 9 3 2 5 6 9 3 4 6 8 0 3 1 4 5 6 # d o c i d = -
7 2 5 7 5 4 5 7 0 9 4 7 0 6 7 3 8 3 9   'Think Free' 
Část 2 

 

http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf Elektronická kniha Mary Croftové "Jak jsem převálcovala 
všechny známé byrokratické agentury zabývající se zabavováním peněz" 

 
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml Webové stránky "Educate-yourself.org" s 
videoprezentacemi. 

 

http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm Australské webové stránky Panacea-bocaf.org s rozsáhlými 
odkazy. 

 
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567# "Hijacking Humanity" - skvělá 
videoprezentace Paula Verge z Kanady 

 
http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI Rozhovor s Mary Croft - 1. část 

http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1 část 2 

http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related Část 3 

http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related Část 4 

http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related Část 5 

http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related Část 6 

http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12 143 Mb velký soubor ke stažení zvukového rozhovoru 

http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik Michael Badnarik vysvětluje americkou ústavu. 

http://web.archive.org/web/20060407062015/http://www.worldnewsstand.net/law/PLAY_BALL.htm "The 
Commerce Game Exposed" - vysvětlení současné situace s důrazem na Ameriku. 

 
http://famguardian.org/TaxFreedom/Instructions/3.17QuitSocialSecurity.htm "Daňová svoboda" - 
nakládání s daněmi v USA 

 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2550156453790090544# "Peníze jako dluh" - video o tom, jak 
(americké) banky vytvářejí peníze z ničeho. 

http://www.getoutofdebtfree.org/
http://www.yourstrawman.com/VeronicaChapman.pdf
http://www.thebcgroup.org.uk/video
http://www.tpuc.co.uk/
http://www.raymondstclair.com/
http://www.fmotl.com/
http://video.google.com/videoplay?docid=6399325693468031456
http://thecrowhouse.com/Documents/mary-book.pdf
http://educate-yourself.org/cn/strawmanillusion02apr10.shtml
http://panacea-bocaf.org/honordishonor.htm
http://video.google.com.au/videoplay?docid=3296715122664269567
http://www.youtube.com/watch?v=YHZTjTmrgjI
http://www.youtube.com/watch?v=alqgpuAwpzM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=8hqnaHNw_fo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=P9zxVMNmJsE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iWnv66ERXiw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BUD5f0MWnKo&feature=related
http://www.zshare.net/audio/548937360de2ee12
http://www.archive.org/details/Michael_Badnarik
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http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936# "The Money Masters" - VELMI dlouhé 
faktografické video vysvětlující, jak jsme se dostali tam, kde jsme dnes. 
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http://web.archive.org/web/20060206085143/www.worldnewsstand.net/law/REDEMPTION3.htm "Aplikace 
obchodního práva" - zákoutí právních systémů 

 
http://www.free-energy-devices.com/Chapter15.pdf Historické pozadí lží - jak se věci vyvíjely v Anglii a 
Americe. 

 
http://www.xtranormal.com/watch/11316911/ Toto video vyjadřuje názor pouze jedné osoby. Nemohu však 
ničemu z toho, co bylo řečeno, nic vytknout, jen poznamenat, že já osobně nemám jediný důkaz o tajných 
dohodách některých soudců, i když mám podezření, že je to pravda. 

 

http://www.lawfulrebellion.org/ Jedná se o důležitou webovou stránku s velkým množstvím relevantních 
informací. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ElrXrE8AmIc Video, které vysvětluje, jak jsme my a naše děti. 

postupně otráven. 
 

http://www.buildfreedom.com/tl/comliens.shtml Webové stránky vysvětlující velmi účinný nástroj při obraně 
proti protiprávnímu útoku: "zástavní právo" . 

 

http://www.yourstrawman.com/CommercialLiens.pdf Kopie těchto informací ve formátu pdf: 

 
http://www.youtube.com/watch?v=sB4o3afM11w&feature=related Video přednáška Roberta MNenarda z Kanady 

který je velmi znalý. 
http://www.youtube.com/watch?v=n5cvEOpcSK0&feature=related Část 2 
http://www.youtube.com/watch?v=8oYhlasKrfY&feature=related Část 3 
http://www.youtube.com/watch?v=C2j2rMj-QPs&feature=related Část 4 
http://www.youtube.com/watch?v=0gGaFo7u50g&feature=related Část 5 
http://www.youtube.com/watch?v=kAVmGROLrpE&feature=related Část 6 
http://www.youtube.com/watch?v=LsRUKutNqP8&feature=related Část 7 
http://www.youtube.com/watch?v=RHXhntd4Wpg&feature=related Část 8 
http://www.youtube.com/watch?v=ALvNSsb-iWo&feature=related Část 9 

 

http://runnymede1215.wordpress.com Webové stránky s podrobným vysvětlením fyzických strategií 
používaných proti 

soudem. 
 

http://www.yourstrawman.com/Individualism.pdf 150stránkový dokument vysvětlující vaši současnou pozici a 
co s tím můžete dělat. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PpUjl4LvQM8&feature=youtu.be&fb_source=mes Irský dům 
Ústava zastavila zpětné převzetí majetku. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=_ae7h8FioX0 Dvanáctiletá dívka vysvětluje, jak banky okrádají obyčejné lidi. 
 

http://www.yourstrawman.com/DaCosta.pdf Dopis, ve kterém se velmi jasně uvádí, že korupce právních 
v současné době v Kanadě. 

 

h t t p : / / w w w . i n 5 d . c o m / 4 0 - o u t r a g e o u s - f a c t s - m o s t - p e o p l e - d o n t - k n o w . h t m l  Jasné vyjádření 
současnosti 

situace spolu s podpůrnými odkazy, které si můžete prohlédnout. 
 

h t tp : / /ww w .pac a l l i an c e .us /pe r s pec t i ves /p a r t1  Skutečná situace podrobně vysvětlena, zejména pro 
lidi. 

Ameriky. 

http://www.free-energy-devices.com/Chapter15.pdf
http://www.xtranormal.com/watch/11316911/
http://www.lawfulrebellion.org/
http://www.youtube.com/watch?v=ElrXrE8AmIc
http://www.buildfreedom.com/tl/comliens.shtml
http://www.yourstrawman.com/CommercialLiens.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sB4o3afM11w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=n5cvEOpcSK0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8oYhlasKrfY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C2j2rMj-QPs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0gGaFo7u50g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kAVmGROLrpE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=LsRUKutNqP8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=RHXhntd4Wpg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ALvNSsb-iWo&feature=related
http://runnymede1215.wordpress.com/
http://www.yourstrawman.com/Individualism.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=PpUjl4LvQM8&feature=youtu.be&fb_source=mes
http://www.youtube.com/watch?v=_ae7h8FioX0
http://www.yourstrawman.com/DaCosta.pdf
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