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Straks de Nieuwe Rechtsorde

Als de zogenaamde PANDEMIE iets erg heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat
alle EU regeringen zich schuldig maken aan GENOCIDE1! Dit zal hen straks zwaar
opbreken. Massamoordenaars en genocideplegers zoals Rutte, De Jonge, Osterhaus,
De Croo, Vandenbroucke en Van Ranst zullen hiervoor zwaar moeten boeten.

Als we dan uiteindelijk zullen zijn verlost van deze bandietenbende, wordt het
tijd om een compleet OUD rechtstelsel weer NIEUW leven in te blazen. We moeten
korte metten maken met het huidige rechtsbestel dat afhankelijk is van wetjes
die door een stelletje opzittende hondjes van rijk & machtig worden goedgekeurd.
Het verzinnen van deze wetten komt niet van hen. Ze krijgen dit alles ingefluis-
terd via allerlei bijbaantjes en natuurlijk is er de lobbyist van belangrijke en
vooral RIJKE industrieën die met de nodige beloften en dikke tieten geld ook wel
een en ander verdraaid krijgen via corrupte politici voor hun opdrachtgevers!

De alternatieve rechtsvormen die vaak worden genoemd zijn onder andere: Common
Law, natuurrecht, mensenrechten en tribal law. De definities van die verschil-
lende rechtsvormen, en de implicaties die ze hebben is complexe materie, waar ik
zeker geen expert in ben. Met mijn lekenkennis wil ik echter in begrijpelijk Ne-
derlands toch wat helderheid scheppen zodat de basisprincipes beter begrepen
worden.

Natuurrecht 
Twee basisprincipes van Natuurrecht:

1.  Alle dingen die bestaan zijn gemeenschappelijk bezit. Door de staat van de
natuur heeft niemand meer recht op de aarde dan iemand anders.

2.  De wet schaadt niemand. Voortkomend uit de Tien Geboden en de wet van God
mag niemand zijn naasten schaden.

Natuurlijke vrijheid en de basisprincipes van Common Law gerechtshoven: 

1. Elke man, vrouw en kind is van nature vrij geboren, gelijk en soeverein en
bezit een inherente kennis over wat goed en rechtvaardig is. Als gevolg kan nie-
mand onderworpen worden aan een externe autoriteit.

2.  Deze persoonlijke soevereiniteit is een reflectie van het bredere Natuur-
recht, waarbij al het leven in de natuur ondeelbaar is, geplaatst is in het ge-
meenschappelijke domein voor de overleving en het geluk van allen.

1 Genocide: “De ontzegging van het recht van bestaan van een gehele menselijke groep.” en “Het doden van leden 
van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan 
de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging;
het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig overbrengen 
van kinderen van de groep naar een andere groep.”
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3.  Het Natuurrecht leidt tot het gebruikelijke Gewoonterecht (Common Law)
wiens doel is om de inherente vrijheden en soevereiniteit van mannen en vrouwen
in de gemeenschap te beschermen door eigen vermogen en vrede tussen hen te hand-
haven. Common Law ontleent haar gezag aan de mensen zelf en van het vermogen van
de mens om te weten wat rechtvaardig is en voor zichzelf over goed en kwaad te
oordelen. Deze capaciteit wordt uitgedrukt door een jurysysteem van twaalf vrij
gekozen mensen die het uiteindelijke recht spreken en het gezag zijn in het ka-
der van Common Law en zijn rechtbanken.

4.  Historisch gezien ontstond Common Law in Engeland (na de Normandische vero-
vering in de 11e eeuw) als een bolwerk ter verdediging van het volk tegen de
willekeur van de zelfbenoemde elites, vooral vorsten en pausen. De autoriteit
van deze elite was op onnatuurlijke wijze verkregen door oorlogsvoering, geweld-
dadige veroveringen en diefstal van de aarde in plaats van door de instemming
van de gemeenschap en haar basis, de goddelijke wet van vrede en gelijkheid.
Deze elitaire overheersing kwam vooral op in het Romeinse Rijk en zijn opvol-
gers, de Roomse kerk, onder wiens overtuigingen ‘God’ een heerser en veroveraar
(‘domine’) is, en waarbij alle mensen onderworpen zijn aan de paus.

5.  Zo’n op verovering gebaseerde overheersing door de pauselijke en koninklij-
ke elite leidde tot een juridisch systeem dat we kennen als civiel of continen-
taal recht en de overtuiging dat mannen en vrouwen niet de capaciteit en wijs-
heid bezitten en niet in staat zijn tot zelfbestuur. Alle wetten en gezag worden
daarom extern verkregen, van statuten die bedacht en opgelegd worden door een
heerser, ofwel een paus, een monarch of overheid.

Dit systeem ontstond uit de filosofie van Aristoteles en het Romeinse eigen-
domsrecht waarmee de creatie wordt verdeeld. Mensen worden daarbij als vee en
bezit van anderen behandeld en ontdaan van inherente vrijheden. De mensen zijn
dus in elk opzicht tot slaaf gemaakt, afgesneden van de vrijelijk gegeven wereld
die gemeenschappelijk voor iedereen is. Dit slavernijsysteem rangschikt en cate-
goriseert alle mensen en kent beperkte ‘vrijheden’ toe (slavernij-privileges)
die opgesteld zijn door de heersers en beperkt door statuten.

6.  Common Law en wettenrecht staan om die reden lijnrecht tegenover elkaar en
zijn in strijd met elkaar. Ze kunnen niet verenigd worden, omdat ze voortkomen
uit twee volledig verschillende begrippen met betrekking tot menselijkheid en
rechtvaardigheid; Common Law ziet het leven als een vrij geschenk in gelijke
mate aan iedereen geschonken, terwijl onder het wettenrecht het leven een voor-
waardelijk privilege is en de mensheid als slavenbevolking gecontroleerd moet
worden. Als gevolg daarvan opereren overheden in de praktijk volgens de civiele
statutaire wetten en denigreren of negeren in alle opzichten het gewoonterecht
door de regels van ontelbare door rechters gedomineerde gerechtshoven.

Dit is een beknopte samenvatting en vertaling van de bepalingen zoals ze op de
website van het ITCCS staan gedefinieerd. Hier d  e volledige Engelse tekst  . 
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Natuurwetten
Voor degenen die al eens langere tijd alleen in de natuur hebben geleefd zal
het duidelijk zijn dat er ook 2 NATUURWETTEN bestaan die we niet mogen verloo-
chenen. Ze klinken heel cru maar dit is de natuur ten voeten uit!

a) Overleven kost een leven. (Daarom bedank het dier dat je hebt moeten doden
om eten te krijgen!)

b) Oog om oog, tand om tand. (Als je per ongeluk een beer tegenkomt met
cupjes kun je er donder op zeggen dat je wordt aangevallen. Een beer met
kleintjes ziet iedereen als een potentieel gevaar voor haar kroost. In
zo’n geval is het doden of gedood worden.)

Gelijkwaardigheid
Iedereen hoort gelijkwaardig te zijn en onschendbaarheid is verzoeken om van
politici misdadigers te maken! Deze lui moeten het al ontzettend overdrijven
willen ze hun politieke of parlementaire ‘onschendbaarheid’ verliezen. Eerlijke
mensen hebben in het geheel geen onschendbaarheidsclausule nodig. Alleen daar al
om zouden we alle politici moeten wantrouwen!

Het grote verschil met het huidige rechtssysteem is dat onder Common Law nie-
mand onder een bepaalde autoriteit (zoals monarchen of andere staatshoofden)
staat. Iedereen is gelijkwaardig, niemand is onschendbaar. Dat betekent dat ko-
ningen, koninginnen en andere staatshoofden, net als religieuze leiders zoals de
paus, ook vervolgd kunnen worden. 

Er kunnen in elk land Common Law-gerechtshoven worden opgericht, ongeacht of
dat land een traditie in Common Law rechtsspraak heeft of niet. Deze Common Law-
gerechtshoven zijn universeel en niet beperkt tot landsgrenzen of lokale wetge-
ving en hebben de rechtsbevoegdheid om elke kwestie of grief te berechten. 

Het Common Law rechtssysteem is daarmee het meest toegankelijke rechtssysteem.
Het is ook een democratisch rechtssysteem aangezien er er sprake is van jury-
rechtspraak. Deze jury moet uit 12 mensen bestaan. De jury heeft daarbij het
laatste woord en bepalen de gerechtelijke uitspraak. Deze rechtszittingen hoeven
niet in een officiële rechtbank plaats te vinden. De exacte procedure kun je
hier lezen op de ITCCS-website. (Lees ook dit een keer)

Het Neurenbergproces na de tweede wereldoorlog was zo’n Common Law-gerechtshof,
opgezet door de geallieerden om de Duitsers hun straffen niet te laten ontlopen.

Dit is de reden dat er nu processen tegen de koninklijke families en zelfs de
paus lopen wat betreft hun rollen in de zogenaamde pandemie veroorzaakt door een
virus dat nooit heeft bestaan en in leven gehouden door een frauduleuze PCR test
die op misdadige manier is bij elkaar gedacht door een Duitse wetenschapper met
de naam DROSTEN! Dit proces zal zich afspelen in Canada! Hier zullen eveneens
onze regeringen en ‘virologische adviseurs’ worden berecht, ongeacht of ze nu
wel of niet aanwezig gaan zijn! Als ze worden beschuldigd zijn ze VOGELVRIJ!
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Alle fascistische EU regeringen onder vuur
Het zal iedereen al opgevallen zijn dat overal in alle EU-landen volksopstanden
zijn tegen de maatregelen die worden genomen om iedereen aan de doodspuit te
krijgen. Wel het volk is in opstand. In Frankrijk hebben ze in verschillende ge-
meenten al guillotines opgetrokken. Aan deze guillotines zijn de lijsten gespij-
kerd met de 300 namen die voor gestemd hebben om de vaccinatiepas (vergelijkbaar
met de gele JODENSTER  uit WO2) verplicht te maken om openbare gelegenheden,
bars, cafés, en zelfs ziekenhuizen te kunnen betreden.

Het zal niet lang meer duren of ook Europa zal het eerste Common Law gerechts-
hof zien verschijnen. Het zou me zelfs niet verbazen dat het in Frankrijk zal
worden opgezet omdat daar ook het leger, vele gendarmes en brandweerlui, alle-
maal onderdelen van het leger aldaar, zich voor het grootste gedeelte al bij het
protesterende volk hebben aangesloten.

Watch and See
We leven in een prachtige tijd die voor veel verandering zal zorgen op alle ge-
bieden. Het oude normaal komt nooit meer terug maar het nieuwe normaal zal alle
corrupte regeringen en hun omgekochte schoothondjes de kop gaan kosten. De WEF
kijkt uit naar een GREAT RESET maar die gaat helemaal niet in HUN voordeel uit-
werken! Ze zullen zichzelf in de toekomst vervloeken dat ze er aan begonnen
zijn.
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