Jurisdictions in Court (jurisdicties binnen het rechtsbestel)

Toelichting onderstaande blokdiagram:
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

7.)

8.)

9.)

Oorspronkelijke vorm van rechtsspraak: Omgevingswetgeving. Dit is wat wij Gewoonterecht noemen waar later het Publieksrecht op
is gebaseerd. De mens heeft recht vanuit de beloftes van de aartsvaderen en vanuit de Soevereiniteit van de Schepper van Al dat Is
op een stuk grond om in zijn/haar levensonderhoud te kunnen voorzien of een vergoeding vanuit de samenleving voor verleende
diensten om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De zieken en zwakkeren worden door de samenleving gedragen. Bij
geschillen gingen mensen in oude tijden naar de stadspoort alwaar de Ouderen dagelijks bijeen zaten om recht te spreken vanuit
Gewoonterecht in balans met de normen en waarden van de samenleving en in overeenstemming met het Woord van de Schepper.
Privaatrecht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven.
Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Rechtbanken trekken u echter, zonder dat u zich daarvan bewust
bent, in commercieel contractrecht met onderliggende, niet geopenbaarde, contracten (denk aan Cestui Que Vie Trusts op NAAM
van uw Legale Fictie).
Publieksrecht is het recht dat de verhouding tussen burgers en de overheid regelt. Onder het publiekrecht vallen bestuursrecht,
staatsrecht, strafrecht en belastingrecht. Publieksrecht zou voor iedereen moeten gelden vanuit art.1 GW. Steeds meer zaken die de
mens raken worden echter in privaatrecht getrokken, waarbij de mens in contractrecht worden gedwongen (denk aan zorgrecht ,
landrecht en meer).
Bestuursrecht- en regelgeving wordt officieel onder Publieksrecht gehangen, maar gaat feitelijk over de manier van communiceren
tussen overheden en mensen; procedures en protocollen. Bestuursrecht zou de balans tussen Privaatrecht en Publieksrecht moeten
bewaken. Zo zou het moeten zijn! Helaas worden de mensen meer en meer bij de neus genomen door commercieel contractrecht
onder Bestuursrecht te hangen (veel te duur gedwongen zorgverzekerings-’contract’? met als enige toegestane leverancier: Big
Pharma met vaccinatieverplichting=Sting of Death=Mark of the Beast).

ICC & Europeesrecht staat boven nationale wetgeving (art.94 GW). Hiermee zijn de mensenrechten gewaarborgd, indien hier een
beroep op wordt gedaan. Zo niet, dan hebt u geen mensenrecht en wordt u behandeld als een legale fictie(=verzinsel; een
handelsgoed)! Met art. 94 GW verbindt u zich met EVRM/UVRM, claimt u uw mensenrechten en hebt u toegang tot het BW als
burger met burgerrechten vanuit de GW. Met het ontbreken van constitutionele toetsing (art.120 GW) hebt u toch toegang tot het
BW vanuit het internationaal recht.
Roman cult law – Vatican is de wetgeving waar de rechter u mee confronteert zonder dat u hiervan op de hoogte bent gesteld.
Rechters over de gehele wereld zijn (bijna?) allemaal lid van de BAR (British Accredited Register) Association welke valt onder de
Britse Kroon en daarmee in dienst van een buitenlandse mogendheid, dus onbevoegd om recht te spreken. Zij maken gebruik van
meerdere jurisdicties: Corporate Commercial Law (UCC), Maritiem Zeerecht (Admiralty) en Talmudic & Roman Cult Law (High Priest
of Ba’al). U wordt in een labyrint geleid waar u alleen met de juiste, diepgaande kennis uit kunt ontsnappen.
De UPU/Global Postal Jurisdiction is een wereldwijd geldende jurisdictie onder de Universal Postal Union. Dit orgaan is gevestigd in
Bern, Zwitserland en heeft onvermoede, maar verregaande bevoegdheden. Het is onder meer een internationaal raadgevend orgaan
op financieel, economisch en handelsgebied. De eerste Postal Services werden opgericht door Benjamin Franklin in 1775
voorafgaand aan ‘The War of Independence’ om verzekerd te kunnen zijn van betrouwbare berichtgeving in de oorlog tegen de
Engelsen. Het was feitelijk een militaire operatie. Veel later werd de dienst uitgebreid over het gehele land als de US Federal Postal
Service en wereldwijd de UPU in 1874 in Bern. In 1999 namen :Russel-Jay: Gould en :David-Wynn: Miller de UPU over tijdens de
wettelijke 3 maanden overgangsperiode na afloop van de ‘banckruption moratorium’ welke 70 jaar had geduurd van 1929 (Great
Depression) tot aan 1999. Dit deden zij door de contracten te vernieuwen met correct construct syntax grammar language (feiten
taal) waar niemand omheen kon. Dit voorkwam dat de US weer opnieuw onder de Engelse Kroon zou komen te vallen. Dit is tevens
de reden dat de regeringen in de US sinds 1999 feitelijk ongeldig zijn (net als in Nederland sinds 1945 overigens). Ook de vlag hebben
zij aan :Russell moeten afstaan. De Chief Global Postmaster General is nu :Russell-Jay: Gould, naast vele andere titels die hij
momenteel in zijn bezit heeft.
De jurisdictie van de Natuurwetten is feitelijk leven in balans met de natuur en ons leven hiermee in balans brengen op alle niveau’s.
De vroegere Omgevingswetgeving welke zo goed en zo kwaad als mogelijk was in balans met de Natuurwetten werd nageleefd,
wordt nu door toedoen van het globalistische ‘World Economic Forum’ door overheden en internationale organisaties ingelijfd. Het
recht van mensen op en zeggenschap over een eigen stukje grond wordt stukje bij beetje onmogelijk gemaakt.
Courtroom of Heaven (2Kor.12:2). ‘The Sovereign Lord, Creator of All that Is’ is de Enige Die werkelijk soeverein is en de mens heeft,
afgestemd op Zijn Geest, gedelegeerde soevereiniteit in Hem! Wij kunnen te allen tijde een petitie aanbieden voor het Hemelse
Gerechtshof, opdat Hij in kan grijpen in de omstandigheden waarin de mens in nood verkeerd door ongerechtigheid van aardse
gerechtshoven. Een hele goede woordvoerder in deze materie is pastor Robert Henderson in ‘the courtroom of Heaven series’ op
internet of in de boekwinkel.

Disclaimer: Dit diagram geeft in grote lijnen aan hoe de verschillende jurisdicties zich tot elkaar verhouden. Wij hebben te maken met
schuivende panelen, daarom heeft dit diagram zeker niet de pretentie een gedetailleerd, vast staand overzicht te presenteren.
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