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Det största bedrägeriet mot mänskligheten 
 
Intro 
Så här demokratiskt är ditt land: 
- Du röstar på ett parti. Om du valt “rätt” blir det regerande partiet i 4 år.
- De skapar nya lagar. Mer skatter, avgifter och böter. 
- Mer samhälls förändringar som du inte vill ha skapades. 
- Efter 4 år röstade du igen. Denna gång blev inte “ditt” parti valt.
- De skapade nya lagar. Mer skatter, avgifter och böter. 
- Mera samhälls förändringar du inte vill ha skapades. 
Är detta en slump tror du? Naturligtvis inte. Allt är väldigt noga planerat. Det kommer du 
förstå efter du läst texten nedan. När du förstår och undersöker denna information själv så 
inser du att detta dokument förklarar det största bedrägeriet i människans historia. 
 
Makten i samhällshierarki förklarar var bedragarna finns och vilka som är offer för dem.
Nedan visar den historiska hierarki som människor levt med väldigt länge. 
 
Hierarki
1. SKAPAREN skapade man/kvinna(LEVANDE) 
2. LEVANDE skapade regeringen  
3. REGERINGEN skapade domstolar 
4. DOMSTOLAR skapade personer 
5. PERSONER/FÖRETAG (persons, citizens, resident/Corporations) 
 
Grund regeln är att SKAPAREN bestämmer över sin skapelse. 
SKAPAREN bestämmer över LEVANDE.
LEVANDE bestämmer över regeringen. 
REGERINGEN bestämmer över domstolar.
DOMSTOLAR bestämmer över PERSONER/FÖRETAG. 
 
Ovan lista på maktstrukturen idag ser inte helt rätt ut. Faktum är att den inte är det. När du 
läst texten nedan om det största bedrägeriet mot mänskligheten så förstår du vad jag 
menar.
 
Bedrägeriet började år 1666…
 
London brinner  
Året 1666 härjade en stor brand i London. 
De flesta av myndighets husen brann ned. 70000 hem brann ned.
Charles II palats brann inte ned.

Man skapade Cestui Que Vie Act 1666(CQV) efter denna brand.
Med denna som vägledning skapades en TRUST. 
Eftersom man inte visste vilka som dött och vilka ägodelar som hörde till vem så lade man 
allt i denna TRUST. Ägodelar samt deras namn. 
Om personerna inte kontaktade CQV inom 7 år var man betraktad som död, förlorad i 
havet.
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De som överlevde branden samt senare registrerade sig som levande fick tillbaka sina 
ägodelar.
 
Nedan finns länk till CQV som fortfarande är i bruk. Dessutom finns 3 meningar från den.
Cestui que vie(CQV) 1666  
https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha2/18-19/11 
Ett utdrag ur CQV
“And it hath often happened that such person or persons for whose life or lives 
such Estates have beene granted have gone beyond the Seas…”
 
Översättning: 
Det har hänt att sådan PERSON/personer eller gods har försvunnit bakom bortom havet… 
 
“Cannot find out whether such person or persons be alive or dead by reason…” 
 
Översättning: 
Kan inte finna orsaken till att de lever eller är döda… 

“If such person or persons upon whose life or lives such Estate or Estates depend 
shall returne againe from beyond the Seas, or shall on proofe in any Action to be 
brought for recovery of the same [X3to] be made appeare to be liveing;…” 
 
Översättning: 
Om sådan PERSON eller gods återkommer från bortom havet och visar att de är 
LEVANDE. Så återfår de sin status som levande och sina egendomar.

Detta system användes senare efter 1666. Man byggde upp en snillrikt bedrägeri system 
för att lura oss alla.
Det började när du föddes…
 
Födelsen av dig och skapandet av PERSONEN  
Så här gick det till när du föddes och så går det fortfarande till när andra föds idag.
1. Du var i din moders vatten(in the vom). 
- man beskriver allting som farkoster(vessels), vatten, transport i vatten(shipping) och 
docking(kommer i hamn). Baserat på Maritime-/Admirality law som vi kommer till sedan.
2. Du transporterades genom födelse kanalen.
3. Du kom ut till hamnen och “dockar”. 
- läkaren levererade dig (the doctor make sure you get docked) 
- en levande ung man/kvinna föddes
4. Du fick ett namn av dina föräldrar och ett födelse bevis för den levande unga mannen/
kvinnan skapades.
5. Namnet kopierades och ett personnummer lades till. 
- Ditt namn kopierades och skrevs med STORA bokstäver tillsammans med ett 
personnummer. Detta blev grunden för en TRUST(“företag”)

Ditt namn du fick av dina föräldrar ser ut så här: 
Lotta Storberg 
Den unga levande flickan är född(LEVANDE(röd = levande)).

Ditt namn kopierades och ett nummer(personnummer) tillsattes: 
LOTTA STORBERG 840505-6789  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PERSONEN föddes. 
 
Numret kallas personnummer och är ett “företags-“/TRUST nummer. 
PERSONEN är LOTTA STORBERG + personnummer representerar en 
TRUST(“företag”) som skapades. 
Denna PERSON(svart = död)/TRUST skapades utan den LEVANDE eller dennes 
föräldrars vetskap. 
 
Som du ser så efter varje födsel föds: 
En LEVANDE och en PERSON(LEVANDES namn med stora bokstäver(oftast) + 
personnummer)  
Skilj på den LEVANDE som är du och PERSONEN som är TRUSTen(“företaget”) som 
skapades vid din födsel.
 
Den LEVANDE går senare omkring med PERSON ID i sin ficka som har en bild av sig 
själv. 
Den LEVANDE visar upp detta PERSON ID och uppger att det är hon. 
Det är från det ögonblicket då den LEVANDE accepterar att hon är PERSONEN på ID 
kortet de riktigt svåra problemen i livet uppstår. Den LEVANDE tar ansvar för 
PERSONEN(TRUSTen) då hon accepterar att ID kortet är hon.
 
En TRUST är ett “företag” som administrerar tillgångar. Den köper eller säljer inget. Den 
kan köpas och säljas som ett värde papper på den finansiella marknaden. 
Eftersom den LEVANDE nu identifierar sig som PERSON informationen verbalt, på 
dokument eller på ID kort. Så försvinner alla rättigheter som LEVANDE och skyldigheter 
som PERSONEN har är det som nu gäller. 
Att vara LEVANDE och “vara” PERSONEN ger helt olika lagliga/rättsliga konsekvenser 
som du snar ska få lära dig. 
Skilj på LEVANDE och PERSON. Du är LEVANDE och PERSONEN är TRUSTen som ID 
kort eller annan legitimation representerar.
 
Ordet är avgörande  
Märk väl att man måste vara mycket specifik när det gäller ord. 
Man måste använda ordböcker som är de äldsta man kan få tag på.
Nyare ordböcker eller tex. Google translate kan vara direkt fel och missvisande. Vilket 
antagligen är en planerad strategi. 
etymonline.com är en ordbok som har äldre definitioner av ord. Blacks law dictionary är 
också en pålitlig ordlista med äldre och juridiska ord. Denna är engelsk och det är den 
engelska definitionen som är viktigt eftersom väldigt många ord i svenskan kommer från 
engelskan. Sedan får man översätta dem till svenska. Svenska akademins ordlista har inte 
visats sig vara pålitlig för definition av ord. Generellt gäller det att använda flera pålitliga 
ordlistor för att få fram rätt definition av ord. Latinsk/engelska brukar i allmänhet vara bra 
då de är ofta den äldre varianten. 
 
Nedan följer lite ord som har definierats för att du ska se hur viktigt det är att använda 
korrekta ordlistor. 
 
Använder du etymonline.com för att definiera ordet PERSON så hittar du detta: 
- person —> assumed character (antagen karaktär) 
Definierar du ordet human (människa): 
- human —> av eller tillhör man  

http://etymonline.com
http://etymonline.com


Definierar du ordet man: 
- man —> tvåbent däggdjur

Översätter du med google translate: 
- person —> man, varelse, dödlig  
- human —> mänsklig, human, broderlig  
- man —> person, människa, varelse  
 
Som du ser blandar google translate ihop definitionerna vilket har enorm juridisk 
betydelse för dig. 
 
Det är OERHÖRT viktigt vilka ordlistor och ord du använder.

Lögner och manipulering kommer väldigt mycket från vilka ord som används.
DU är inte en PERSON, medborgare eller resident. 
DU är en LEVANDE. 
 
Juridiska ord, vetenskapliga ord och slanguttryck  
Ett annat exempel på hur man använder ord för att manipulera och bedra. Är att använda 
sig av juridiska- och vetenskapliga ord samt slanguttryck.
Den juridiska definitionen är viktigast. Följt av den vetenskapliga definitionen. 
Slanguttryck är inte viktiga för oss i dessa sammanhang. Dock mycket viktiga för 
manipulatörerna. 

Som exempel på detta tar vi ordet “Chemtrails”. 
Många har sett “Chemtrails” lämnas i luften efter att ett flygplan passerat. 
Det breder ut sig som en dimma och är i luften i många timmar. 
Denna observation beror på Stratopheric aerosol Geoengineering som är det 
vetenskapliga namnet.
Metoden att spraya kemikalier i stratosfären heter Stratopheric injection.
 
Underrättelse tjänsten i våra länder har som uppgift att bevaka oss inte någon fiende 
utifrån landsgränserna. De som låter Stratopheric injection ske vet att ingen LEVANDE vill 
ha gifter sprayade på sig själv eller naturen. Så man ser till att hålla dessa projekt hemliga. 
När vi uppmärksammar detta och berättar för varandra via social media, e-post och mobil 
telefon så registrerar underrättelse tjänsten våran kommunikation. Då vill man genom 
media avfärda våra observationer om oegentligheter som konspirations teorier. 
 
För att göra detta skapar man ett ord till de observationer vi gjort.
I detta fall ordet Chemtrails. Detta ord publiceras repetitivt på all media och social media. 
När ordet är väl etablerat bland observatörerna låter man “experter” gå ut i media och 
förneka att Chemtrails finns. 
 
En forskare kan säga att Chemtrails inte finns. Forskaren menar ordet “Chemtrails” inte 
observationen. 
Ordet är inte Juridiskt- eller vetenskapligt definierat. Det finns inte i någon av dessa 
ordböcker(efter lång tid kan det finnas med) eftersom det är ett slanguttryck. Därför är det 
ur juridisk och vetenskaplig vinkel rätt att säga att Chemtrails inte finns.

Detta varnings system är en av orsakerna till att Terror lagar infördes med undersökning 
av all våran kommunikation. Utan den kan inte regeringen hinna med vad vi upptäcker och 
vad vi bestämt att göra åt detta. Med rätt att kontrollera all kommunikation kan de 



förbereda sig på vad folket vill göra åt deras korruption. 
 
Ovan var ett exempel på att vi alltid måste definiera orden. Gör vi inte det kan det kosta 
oss alla egendomar, barn eller livet.
 
Definition av ord 
Ytterligare exempel på vad ord kan berätta för dig. COVID är det ord som definieras här. 

Covid —> Co = to act together, vid = to see —> vision —> something seen in the 
imagination or in the supernatural. 
Covid = Agera tillsammans, något som ses i fantasin eller i det övernaturliga. 
Ordlistorna som användes var: 
www.etymonline.com 
www.lexilogos.com 

Allt är PRIVATA FÖRETAG 
Din REGERING är ett FÖRETAG. SKATTEMYNDIGHETEN är ett FÖRETAG. POLISEN 
är ett företag. DOMSTOLARNA är företag. 
Alla har organisations nummer och betalar skatt.
De tillhandahåller tjänster. De som arbetar där är anställda PERSONER. 
Som nu vet är en PERSON en TRUST(“företag”) som kan köpas och säljas på den 
finansiella marknaden.
Som anställd är man en PERSON arbetet utförs dock av den LEVANDE.
Din statsminister är en PERSON vars officiella uppgift är att serva dig. 
UN, WHO och IMF är PRIVATA FÖRETAG. 
De flesta västerländska länder betalar pengar till WHO. De skapar rekommendationer som 
munskydd i samband med Covid-19 bedrägeriet. En rekommendation som rent 
mikrobiologiskt/hälsomässigt ur forskningsresultat sett, bevisligen är fel. Alla FÖRETAGS 
främsta uppgift är att tjäna pengar. Inget annat. 

Du kan använda dig av www.sec.gov för att se att “din” regering(som inte ska regera utan 
de ska serva) är ett FÖRETAG. www.sec.gov är U.S. SECURITIES AND EXCHANGE 
COMMISSION som registrerar FÖRETAG från hela världen innan de kan köpas och säljas 
på den finansiella marknaden. 

Finland heter FINLAND REPUBLIC OF som företags namn. 
Sverige heter SWEDEN KINGDOM OF som företags namn. 
Märk väl att de har endast STORA BOKSTÄVER i sitt namn vilket betyder att även de är 
ett FÖRETAG. 
När du hittar listan på GOVERNMENT corporations(8888) finner du fler FÖRETAGS 
länder där.

Ditt lands regering är ett FÖRETAG. Det du kallar ditt LAND är ett registrerat FÖRETAG.
De som arbetar på REGERINGEN är service PERSONER. Meningen är att de ska serva 
dig. Men som du ser vad som händer idag är det tydligt att REGERINGENS service 
PERSONER servar någon annan. 
De är ett företag och servar deras uppdragsgivare och det är tydligt att det inte är du. 
De som är PERSONER i företag har plikter och skyldigheter, inte rättigheter.

Ett företag får inte skapa lagar. De får endast skapa policies. 
Även om REGERINGEN kallar det lagar för att lura dig så är det per definition policies. Du 
ska ALLTID definiera ord för här ligger den STORA manipuleringen. 

http://www.etymonline.com
http://www.sec.gov
http://www.sec.gov


 
Du “måste” följa dessa policyn eftersom du omedvetet accepterar med tyst kontrakt att ta 
ansvar PERSONEN med ditt namn och ett person nummer. Därmed har du ansvar för en 
TRUST. 
Varje gång du visar ditt ID eller pass så ingår du i detta tysta kontrakt att ta ansvar för 
PERSONEN. Du MÅSTE nu följa REGERINGENS policies som om de vore lagar för dig 
som LEVANDE. 
Gör du inte det kommer polisen(the police) som upprätthåller policies.

Som LEVANDE behöver du inte följa REGERINGENS policies. 
Om du är anställd av REGERINGEN och under de ögonblick du utför dina arbetsuppgifter 
är du en PERSON och måste följa de policies som finns.

Sammanfattat: 
REGERINGEN, SKATTEMYNDIGHETEN och SMITTSKYDDS INSTITUTET mm är alla 
FÖRETAG. De har anställda, de betalar skatt, köps och säljs på börsens som en aktie och 
de skapar policies.
Alla PERSONER är också FÖRETAG som köps och säljs på den finansiella marknaden.
PERSONER måste följa policies.
LEVANDE behöver inte följa policies. 
DITT LAND ÄR ETT FÖRETAG SOM KÖPS OCH SÄLJS PÅ BÖRSEN.
————————-

Det stora bedrägeriet medverkar vi ovetande själva till
När du kallar dig för LEVANDE menas det att blod cirkulerar i din kropp och andningen 
fungerar. 
När du kallar dig för PERSON, medborgare eller resident så refererar du till TRUSTen som 
skapades av ditt namn. En PERSON kallas död för att den är ett objekt skapat av 
LEVANDE.

Varje gång du kallar dig/låter dig kallas PERSON, MEDBORGARE, RESIDENT eller 
INDIVID så ingår du i ett tyst kontrakt. När du gör det hamnar du direkt under Maritime law 
som är lagar skrivna för FÖRETAG. Samma händer då du visar “ditt” ID kort. 
Som PERSON gäller alltså samma lagar som för företag. 
Som LEVANDE hamnar du under Common law som är för LEVANDE.
PERSON och LEVANDE är under olika jurisdiktioner.

Som LEVANDE vill du vara under Common law. Så länge som du tar ansvar för 
PERSONEN hamnar du istället under Maritime law. 

Det är nu de flesta problem börjar i samhället. Böter, avgifter, skatter, pension sparande, 
nya lagar, hotfulla/våldsamma grannar, stjälande grannar, politiker som ljuger, utsatt för 
våld och ingen rättvisa skapas eller barnen tas ifrån dig. 
 
Hemligheten 
Hemligheten är att dessa problem finns kvar där. För att du ovetande ingår i kontrakt för att 
ta ansvar för PERSONEN.

Systemet är uppbyggt på ett sätt som gör att du tar ansvar för PERSONEN genom 
kontrakt du inte ens känner till existerar. Du visar ditt ID kort överallt. Du fyller i blanketter 
någon annan gjort. Du skriver i PERSONENS uppgifter med person nummer. Utan att veta 
om det har du ingått i kontrakt att ta ansvar för PERSONEN som är en TRUST(“företag”). 



 
Exempel är när du köper en bil så går du och registrerar den PERSON. Bilen är ägs nu av 
TRUSTen. Inte du som LEVANDE. Du har gett bort bilen. Fast du har tagit ansvar för 
TRUSTen så du får betala körkort, försäkringar, vägskatt, bränsleskatt och miljöskatt m.m. 
Samma gäller för allt du köper. Ett hus tex. Du köper huset skriver under med PERSON 
uppgifter. Du har gett bort huset till TRUSTen. Du betalar skatter och avgifter på det varje 
år. Detta gör du frivilligt eftersom du inte vet att det hela är ett bedrägeri. 
 
Du ser dig som LEVANDE och regeringen ser dig som PERSON  
Som du ser så är du en LEVANDE men också PERSON. 
Vi har blivit programmerad från barnsben av media, skolor, filmer, föräldrar och vänner. 
Hur man agerar som en PERSON. 
En PERSON(ID kort, död) hamnar under jurisdiktionen Maritime Law. 
En PERSON är död. Den finns bara på ID kort, i dator och på dokument. 
En PERSON betalar skatter, avgifter, pensions sparande, böter… 
En PERSON behöver en LEVANDE för att göra arbetet. 
 
En LEVANDE behöver inte betala parkerings böter, fortkörnings böter, inkomst skatter 
eller andra avgifter om denne inte vill. 
En LEVANDE behöver inte bära munskydd, socialt distansera sig, sitta i karantän eller ta 
vacciner.
En LEVANDE hamnar under Common law.

TRUSTen köps och säljs på finansmarknaden(“aktie marknaden”).
De som är bakom detta bedrägeri med PERSON som du inte kände till vet precis när 
räntan ska höjas och sänkas. De vet när ekonomin bromsar in eller sätter fart för de tillhör 
samma grupp bedragare som höjer och sänker räntan. Det är samma grupp som skapar 
valuta till en ränta. 
 
Att vara PERSON är att vara slav
En PERSON betalar hög skatt, bestämmer ingenting i samhället, kan inte bestämma om 
de inte vill bli bestrålad av EMF, kan inte bli av med våldsamma grannar, får fortkörnings 
böter, kan inte bestämma vad sina barn ska lära sig i skolan, kan inte stoppa invandring 
trots att antal lediga arbeten minskar i landet, får inte kontrollera regeringens affärer, får 
inte kontrollera regeringens e-post, mobil samtal eller brev, får all sin kommunikation 
avlyssnad…osv.  
Bedragarna vet i förtid vilka som inte kan betala sina huslån när ekonomin stannar av. 
Som nu i Covid-19 bedrägeriet. Så fort de inför tvångsåtgärder för PERSONER som 
lockdown. Så vet de hur lång tid lockdown ska finnas kvar och därmed kan de räkna ut 
vilka som inte kan betala sina huslån. Med denna information kan de sälja och köpa de 
tillgångar som “din” TRUST har. Detta gör på den finansiella marknaden.
Så länge som du ingår i kontrakt för att ta ansvar för PERSONEN som representerar 
TRUSTen är du under maritime law och kan inte göra något åt det som sker.

Planen med Covid-19 är att ta tillgångar som hus, företag och alla pengar på banken. 
Ditt bankkonto öppnades med “ditt” PERSON namn. Du äger inte bankkontot utan det är 
TRUSTen som äger det. De kan ta alla dina pengar när de vill och de kommer att göra det 
om vi inte stoppar dem. Precis som de gjorde i Cypern 2013. De har redan infört dessa 
lagar på EU och lokal nivå i olika länder. När banken är i kris kan den ta pengar från alla 
PERSON konton då banken befinner sig i kris. Vad tror du händer när en lockdown sker? 
Ekonomin hamnar i kris och därmed banken.



De kan också ta dina barn så länge du “agerar” som en PERSON. Vilket de planerar att 
göra under Covid-19 bedrägeriet. 
 
 
Common law är att återta friheten och stoppa korruptionen
Nu vet du att du har agerat som PERSON hela livet.
Allt du äger, äger egentligen TRUSTen och inte du.
PERSONEN är under jurisdiktionen maritime law och där har du INGEN makt. 
Du är en LEVANDE som tar ansvar för TRUSTen.
Detta gör du genom att ingå ovetande i kontrakt.

Ditt mål bord nu vara att deklarera dig som LEVANDE.
Gör du det så hamnar du under jurisdiktionen Common Law.
Under Common Law väljer du om du vill betala inkomst skatt, vatten avgifter, fortkörnings 
böter, parkerings böter, hus skatt, djur skatt, mat skatt mm.
Ingen kan ta dina barn ifrån dig. Ingen kan tvinga dig till munskydd, lockdown och 
vacciner. 
 
 
Common law är få och tydliga lagar
Under Common Law är det enkla och tydliga lagar som finns. 
I korthet är de enligt nedan: 
- Straff får du endast om du skadar annan LEVANDE eller dess egendom. 
- Ingår i kontrakts bedrägeri. 
- inte fullföljer skrivet kontrakt du ingått i. 
 

Ditt mål är att agera så att du hamnar under Common Law jurisdiktionen och inte Maritime 
law jurisdiktionen.
 
Hur gör man då detta?
Det första du måste lära dig är hur detta system fungerar.

Ok. Vi gräver oss djupare in i detta ämne….

Vi sammanfattar ovan inför nästa del av informationen.
- du är LEVANDE
- “Din” PERSON är ditt namn(ofta i stora bokstäver) och ett personnummer
- TRUSTen är “företaget”
- LEVANDE tar ansvar för PERSONEN vilken tar ansvar för TRUSTen
Sammanfattat: 
LEVANDE —> PERSON —> TRUSTen

Jurisdiktioner  
Det finns 3st Jurisdiktioner
LAW
Land(Land) = Common law = Tio budorden = skaparen
Air(Luft) = ecclesiastical/Cannon law = TRUST law  
Water(Vatten) = LEGAL = Admiralty & maritime = contract law



Som tidigare I texten är definitionen av ord mycket viktigt. 
Ordet Jurisdiction kan man dela på så vi får 2 ord.
Juris
Diction 
 
Juris är den lag man följer.
Diction är de ord man använder. 
Det är orden som avgör vilken Juris du befinner dig i. 
 
Använda rätt ord för att kunna förflytta dig mellan jurisdiktionerna är nyckeln för att ta 
kontrollen över ditt liv. 
Ex.
- Kalla dig för PERSON så hamnar du i Jurisdiktionen Water(maritime law) 
- Kalla dig för LEVANDE så hamnar du i Jurisdiktionen Land(Common law)
 
I domstolen för man olika processer för PERSON och LEVANDE.
Rättslig(legal) process för PERSON. 
- en advokat kan endast re-presentera en PERSON, inte LEVANDE. 
Laglig(lawful) process för LEVANDE. 
- du behöver ingen advokat. 
 
Den färg som representerar död är svart. 
Svarta kläder används på begravning som symbol för detta. 
Svarta kläder används av domare i domstolar. Anledningen till detta är att när de är under 
Jurisdiktionen maritime law så kan de endast handha döda enheter som företag och 
PERSONER.
 

Kontrakt
När en polis kommer till dig och säger att du ska ha munskydd. Om du nu svarar på tilltalet 
gällande munskydd är det ett tyst kontrakt att du är en person.
Svarar du på tilltal då en av regeringens service personer kontaktar dig är det ett tyst 
kontrakt du accepterat att du är en person.
Ställer du dig upp i en domstol när domaren kommer in är det ett tyst kontrakt. 
Om du svarar på tilltal när ditt namn ropas upp så är det ett tyst kontrakt för att du 
underställer dig maritime laws.
Du måste alltid se till att deklarera dig som LEVANDE. Du svarar inte på tilltal du  ställer 
frågor för att inte ingå i tyst kontrakt.
Hur man gör går vi igenom vid ett annat tillfälle.
Det är mycket information som måste levereras.
 
Allt är kontrakt 
Tysta kontrakt, verbala kontrakt och signerade kontrakt. 
Andra kontrakt är då du skriver under med penna. 
Allt som har att göra med produkter eller service mellan 2 parter är kontrakt.
Lämna barnen till dagis är ett kontrakt. Du accepterar dagis policies i samband med att du 
lämnar barnet på dagis. 
Du börjar utbildning. Du ingår i kontrakt och accepterar policies som utbildnings 
anordnaren har.
Låna böcker på bibliotek. Går in i en butik. Börjar nytt arbete. Använder körkort för att köra 
bil. osv.



Alla dessa kontrakt ingår du i som PERSON. De kontrakts regler som följs är UCC 
(Uniform Commercial Codes). Vilket är ett regelverk länder emellan har beslutat att följa.
 
Medlems staterna finns här: 
https://www.unidroit.org/about-unidroit/membership
Länderna kalla membership states. En stat är inte ett land. Definitionen på etymonline.com 
säger att en state b.la är: “temporary attributes of a person or thing”. 
Där hittar vi ordet PERSON igen. 
 
Kontrakts regler
Det finns regler för hur kontrakt ska upprättas. Om de inte följs är de inte giltiga.
Generellt ska alla giltiga kontrakt innehålla detta:
- Erbjudande
- Frivilligt accepterande
- Beaktande
- Signaturer från alla ingående parter
- Alla villkor ska exponeras och förstås av båda parter 

Bara de parter som signerat kontraktet kan hävda kontraktet.
En advokat kan inte lösa en dispyt utan båda parters tillåtelse. 
Vid tysta kontrakt följs inte reglerna ovan för hur kontrakt ska skapas. 
Detta gör dem ogiltiga. Det är du som måste hävda att du inte ingått i något kontrakt.
Hur vi gör det kommer i ett senare dokument. 
 
Generellt gäller:
Inga kontrakt = inga skyldigheter.
 
Att vara tyst är att acceptera
När du föddes skapades en PERSON/TRUST i ditt namn utan din eller dina föräldrars 
vetskap. Vilket gör det till ett bedrägeri. 
Så länge som du inte berättar för regeringen att du är en LEVANDE så har du automatiskt 
accepterat att du är en PERSON. Du är nu under de policies som regeringen skapar. Du 
måste följa dem efter så länge som du tar ansvar för PERSONEN.
Vi har lärt i skola, nyheter och filmer att visa legitimation. Vilket är att utan vår vetskap ta 
ansvar för PERSONEN som är en TRUST vi inte kände till…förrän nu.  
Som LEVANDE behöver du inte alls följa de policies regeringen eller annat företag skapar. 
Däremot om du inte regeringens policies som PERSON kan en RÄTTSPROCESS starta 
under Maritime law. Eftersom det är vad Juridiken kallar en dispyt. 
Som en LEVANDE kan endast LAGLIG PROCESS startas, detta sker då under common 
law.
Viktigt är att förstå att allt som är policies från regeringen är egentligen erbjudan om 
kontrakt. LEVANDE kan själv välja att ingå i kontraktet eller inte. PERSONER måste ingå i 
kontraktet. Det finns dock metoder att undvika detta som vi kommer till senare i detta 
dokument.
 
Tittar vi på dagens Covid-19 bedrägeri så har man infört: 
- social distansering, karantän, munskydd, provtagning och snart vacciner.
En PERSON måste följa dessa policies om regeringen deklarerar det. 
Så länge som den LEVANDE tar ansvar för PERSONEN. Måste denne följa dessa 
policies.

https://www.unidroit.org/about-unidroit/membership
http://etymonline.com
http://b.la


Om du ändrar din status från PERSON/DÖD/FÖRETAG/TRUST till LEVANDE. 
Så kan du själv välja att följa dessa policies.
Faktum är att det finns inga lagar att någon LEVANDE eller PERSON har rätt att använda 
dig som egendom. Om du inte kontrakterat detta. 
Ingen får tvinga en LEVANDE till något. INGENTING. 
Nej, inte polisen heller. De får bara handha PERSONER. Med undantag om du attackerar 
någon LEVANDE, deras egendom eller begår bedrägeri. 

Om du läst igenom detta dokument så här långt. Borde du förstå att Systemet är ett 
konstruerat bedrägeri. Om du inte förstår det. Läs igen. Gör din egen research eller kasta 
detta dokument. 

Det finns lösningar för detta bedrägeri och dokument skrivs gällande detta i denna stund.

En action modell för kontrakts erbjudan från “regeringen”  
Innan detta dokumentet är färdigt vill jag avslutningsvis informera om vad vi kan göra nu 
då regeringen och andra privata företag vill att du ska ha munskydd, ta bedrägliga RT-
PCR tester för att hitta virus som är ofarliga eller ta vacciner.

Vid all kontakt med regeringens service personal ska nedanstående riktlinjer följas: 
- Allt ska stå på papper med en underskrift från statens service personal. Om 
informationen eller kontrakten ska ha någon validitet. 
- Verbal information ska inte godtas då den inte kan användas juridiskt. 
- Gällande underskriften vill vi ha den från den som sitter högst upp i en hierarki.  
- Underskriften ska vara från beslutsfattaren.
- Svara inte på frågor. Ställ alltid frågor som respons till frågor. 

Villkorligt accepterande  
 
När regeringen rekommenderar att du ska ta vacciner och du säger nej finns underlag för 
en dispyt som avgörs i en rättsprocess. Oddsen att vinna den är mycket liten. Det spelar 
ingen roll vilken advokat du har.
 
Lösningen är att använda ett villkorligt accepterande. Anledningen är att villkorligt 
accepterande gör det möjligt för oss att ställa frågor. Vi ställer frågor som gör att om de 
besvaras avslöjar de sitt eget bedrägeri.
Samtidigt om vi ställer frågor ligger bevisbördan på dem. Svarar du på frågor ligger bevis 
bördan på dig. De erbjuder kontrakt om vacciner som de påstår behövs och är säkra samt 
effektiva. Din uppgift är att ställa frågor som visar att det inte stämmer. Som du snart ser 
nedan.

Ett villkorligt accepterande är inte underlag för en rättsprocess.
 
Uniform Commercial Code(UCC) för kontrakt
Vi använder oss av deras UCC “lagar” för kontrakts skrivande:
- Erbjudande
- Frivilligt accepterande
- Beaktande
- Signaturer från alla ingående parter
- Alla villkor ska exponeras och förstås av båda parter 
 
Alla villkor ska exponeras och förstås av båda parter. 



Detta är den del vi använder oss av här. 
 
Så här går processen till vid erbjudande om vaccinering:
Du säger att idén om vacciner är bra. Du har bara en del frågor du vill ha svar på.
Först vill du förstå specifikt allt om vad vaccinet ska hjälpa emot.
Du vill se studien som visar ett isolerat virus(DNA, RNA sekvens).
Du vill se hur ett mänsklig cell blir infekterat av detta virus.(mikroskoperings film)
Du vill se hur viruset smittar(ex. nysning mm) 
Du vill se hur vaccinet fungerar. Hur det avlägsnar viruset som då avlägsnar sjukdomen. 
Du vill ser på vilket sätt vaccinet är säkert, för vem?(den definition av säkert behövs)
Du vill se att det är effektivt. Först vill vi att de definierar effektivt vaccin. 
Du vill se riskerna. 
Du vill ha krav uppfyllda om du råkar ut för en vaccin relaterad skada efter vaccinet. 
osv… 
Du vill se all information i form av forsknings studier som är validerade. Inga grafiska 
teoretiska filmer. Detta är fantasier, teorier som inte är bevisade. Endast studier kan 
“bevisa” att deras påståenden är korrekta. Forskningen visar att inga vacciner är säkra. 
Faktum är att tillverkarens original produkt information visar detta. 
 
Underskrifter på alla dokument är viktigt 
Du vill ha underskrifter från regerings service personal som accepterat att dessa bevis 
lett till restriktioner av frihet, vacciner och munskydds rekommendationer.
Allt på papper. Inget annat. Det måste hålla som fakta för en domstol.
Gå sedan igenom forsknings studierna med någon som kan läsa sådana. Alla dokument 
ska ha underskrifter från auktoritets personer i regeringen. De ska försäkra att studier är 
korrekta samt att deras rekommendationer är korrekta. 
De kommer aldrig skriva under dokumenten. De vet att informationen om vacciner inte 
stämmer. När du får svar. Kontrollerar du uppgifterna. Ställer nya frågor…Upprepa.

De hoppas att de kan tala med dig via telefon eller på din arbetsplats med en chef på låg 
nivå. Tala om för dem att alla uppgifter de vill berätta och frågor de vill ställa för de skicka 
till dig. Svara inte på några frågor. Ställ frågor till dem och be dem skicka frågorna till dig. 
De kommer skicka dokument till dig för att skrämmas. Du har lagen på din sida även som 
PERSON i dessa fall med kontrakt. De har bundit sig att använda UCC och där finns 
tydliga kontrakts lagar. De hoppas att kunna skrämma dig så att du ingår i ett kontrakt.
Det går naturligtvis inte nu när du har fått mer kunskap om bedrägeriet mot alla 
LEVANDE. 

Alla läkemedel är ett experiment för användaren 
Ytterligare aspekter gällande vacciner eller andra läkemedel så bör du veta att alla är 
experiment. 

Definitionen på experiment är: 
- observation eller testning.

När vi tittar i läkemedlets bipacksedel som för övrigt oftast är en förkortat omskriven/
översatt liten version av tillverkarens produkt information. All information finns inte med. Du 
måste söka upp tillverkaren och be om original produkt informationen på engelska. Det 
finns mycket information där som inte finns in den översatta förkortade versionen. Tex. Är 
döden en biverkning av många vacciner. Det är många som inte känner till det. Men det 
står tydligt vaccin tillverkarens original produktion information. 



 
I den förkortade versionen finns en del biverkningar listade. 
De står beskrivna så här: 
1 av 10 får… 
1 av 100 får.. 
1 av 1000 får..
1 av 10000 får.. 
osv. 
 
Frågan du ska ställa är: 
Vilken grupp tillhör jag? 1 av 100 eller 1 av 10 eller osv. 
Vare sig läkare, administratören, tillverkaren eller regeringens “experter” vet detta. 
För att får reda på detta måste användaren: 
1. Inta läkemedlet (Testet)
2. Observation samt mätning måste utföras (Observationsdel) 
Detta är en definition på ett MEDICINSKT EXPERIMENT. 
 
Samma gäller för munskydd. Ingen vet vilka symtom/sjukdomar du får av att andas in 
koldioxid från dig själv samt för lite syre. Svimmar du och slår i huvudet? Får du mer 
candida albicans in kroppen? För du tillväxt av cancer nu med för lite syre i kroppen? 
Detta vet man efter TEST och OBSERVATION som är definitionen för ett experiment.
 
FN´s artiklar samt Nürnberg koderna informerar om experiment
FN´s Artikel 7 informerar detta: 
….Ingen ska blir utsatt utan hans fria samtycke för medicinskt eller vetenskaplig 
experimentation  
 
Nürnberg koderna informerar detta: 
Den som deltar i medicinska experiment måste göra det frivilligt. 
 
Som LEVANDE under COMMON LAW är det frivilligt att ingå i alla kontrakt. 

Frågor till SERVICE PERSONAL 
Om någon polis eller annan service personal beordrar dig, ställ frågorna: 
 
Är jag någons egendom?  
Är jag din egendom?  
Vem kan administrera egendom utan rättighet?  
Är jag en LEVANDE?
Från vilken auktoritet fick du auktoritet att bestämma över en LEVANDE?
Hur kan din auktoritets lag appliceras på en LEVANDE?  
 
Det finns ingen lag som stödjer att du är någons egendom. Undantaget är att du kan kalla 
dina barn för egendom. Ingen har auktoritet över dig som LEVANDE. Speciellt inte 
PERSONER från FÖRETAG. 
 

Barn är din EGENDOM
Dina barn ska du inte kalla barn. 
Under common law kallar vi dem för egendom, din egendom.
Du behöver bara visa bild utan att nämna deras namn och deklarera att det är din 
egendom. Ingen annan får administrera din egendom än du. 



 
Nästa dokument kommer inom kort… 
Hur vi ska deklarera oss som LEVANDE kommer i nästa dokument. 
Det blir lite väntan på det dokumentet då heltids arbete samt familj med 3 barn och 
minskad sömn pga. ökad EMF strålning minskar effektiv research och skriv tid. 
Var så säker på att dokumentet kommer så småningom.

Informationen ovan är något regeringar runt i världen inte vill ska komma ut därför är det 
viktigt att sprida detta dokument överallt.
 
I väntan på nästa dokument rekommenderar jag information från en del av de källor jag 
själv använder.

www.awarriorcalls.com
https://www.youtube.com/channel/UCtB2oua1nXaPJtqJcibKmGg
https://www.youtube.com/channel/UCT90iXq2HuS4l6cPmo-DmOQ/videos 

Sök på youtube: 
David Straight - Arkansas Class 1 of 3
 
https://www.youtube.com/channel/UC8wKn2rVczVtReWGOspAiTg/videos 
 
De som vill vara med att ändra sin status från PERSON  till LEVANDE är välkommen att 
öppna konto vid new4mind.com där det är planerat att bygga upp en grupp som endast 
planerar detta runt common law för våran och våra barns frihet. 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.awarriorcalls.com
https://www.youtube.com/channel/UCtB2oua1nXaPJtqJcibKmGg
https://www.youtube.com/channel/UCT90iXq2HuS4l6cPmo-DmOQ/videos
http://new4mind.com

