ONZE VRIJHEID, ONS RECHT!
Een samenvatting van Casper Rutten van: De Germaanse Geneeskunde.
We zijn ondertussen ongeveer een jaar verder en voor wat betreft onze vrijheid worden we steeds
verder vastgezet. In het afgelopen jaar heb ik heel veel zaken ontdekt, die ik graag met u zou willen
delen.
Inmiddels ben ik geen staatsburger meer, maar een soeverein mens van vlees en bloed. Zoals ik in
mijn vorige schrijven over ¨De Germaanse, de geneeskunde van de vrijheid¨ al aangaf, bestaat er
momenteel een mogelijkheid je mensenrechten terug te claimen (NL of B). Deze procedure heb ik
doorlopen en het klinkt voor heel veel mensen misschien vreemd, maar voor de Staat zijn wij geen
mensen, maar enkel en alleen handelswaar.
Voor wie het nog niet wist, de Nederlandse Staat is in de USA in het internationale handelsregister als
bedrijf ingeschreven en alle ministeries en staatsbedrijven zijn dochterondernemingen.
Wat ik in mijn eerste schrijven over onze vrijheid al geprobeerd heb duidelijk te maken is het feit, dat
zodra één van onze ouders ons na de geboorte aangeeft bij de gemeente, wij enkel en alleen nog als
handelswaar worden gezien door de Staat. Elke inschrijving van een kindje in het GBA (Gemeentelijke
Basis Administratie) is voor de Staat een waardedocument van ongeveer 630.000 euro op de
wereldhandelsmarkt. Dat bedrag zijn wij, Nederlandse Staatsburgers namelijk waard als toekomstige
belasting betalende burger. Vanaf het moment dat we zijn ingeschreven in het GBA zijn we enkel en
alleen nog een BSN nummer (Burger Slaven Nummer) en onze naam staat niet meer voor ons als
mens, maar voor een Natuurlijk Persoon. Een Natuurlijk Persoon is een door de Staat gecreëerde
entiteit, waarmee ze alles naar eigen inzicht en believen mag doen. Zolang wij brave burgers menen
dat wij die door de Staat gecreëerde Natuurlijke Persoon zijn, hebben ze het (juridische) recht om ons
als handelswaar te gebruiken. Doordat we hiermee zijn opgegroeid menen de meesten van ons dat
het zo hoort. Alles is toch netjes geregeld. Hoe we echter op deze manier al onze rechten als mens
kwijt zijn geraakt weet vrijwel niemand.
De wetgeving in Nederland is hierop echter volledig aangepast.
Er komen namelijk in de wetgeving nergens mensen voor, enkel en alleen personen. Een rechter
hoeft zich tijdens een rechtszitting dus ook niet aan de mensenrechten te houden, want degene die
voor hem staat is volgens de wet een natuurlijk persoon (handelswaar).
Voor wie nooit met een rechtbank te maken heeft gehad mag dit ongeloofwaardig klinken, maar ik
spreek niet alleen uit eigen ervaring, maar velen met mij hebben deze ervaring opgedaan.
Zolang we ons dus nog identificeren met deze door de Staat gecreëerde Natuurlijk Persoon, zijn ons
alle rechten ontnomen. Dat ik hier zo diep op in ga heeft te maken met het feit, dat als we geen
rechten hebben, ons ook elke mogelijkheid wordt ontnomen om volgens de Germaanse te leven en op
die manier onze conflicten op te lossen of te voorkomen.
In het navolgende zal ik dat verder verduidelijken.
Zodra een vrouw zwanger is, gaat ze naar de dokter of vroedvrouw. Wat wordt er gedaan? Er wordt
een echo gemaakt. Al in 1995 is er op een internationaal congres in Lindau (Duitsland), tijdens een
presentatie over de Germaanse Geneeskunde aangetoond hoe slecht het echo-onderzoek voor een
ongeboren baby is. Het vruchtwater versterkt het geluid 5 keer en de hoge tonen die wij niet horen,
worden door de foetus vanaf de zesde zwangerschapsweek al volledig gehoord. Als u zou weten hoe
dat door de foetus wordt waargenomen, zou niemand nog een echo laten maken. Het is namelijk voor
het ongeboren kindje alsof er een helikopter 5 meter boven hem/haar hangt. Het kindje kan niet
vluchten (motorische conflicten) en voelt zich niet beschermd door de moeder (verstoorde
moeder/kind binding).
Wat doen wij allemaal niet uit onwetendheid, omdat het van ons verwacht wordt en omdat ons de
nodige informatie onthouden wordt? Wij laten het allemaal met onze ongeboren kinderen gebeuren.
We laten zelfs nog pret-echo's maken.

Onze baby's komen onder andere hierdoor al op de wereld met verschillende conflict inslagen en zijn
daardoor dus nooit echt helemaal zichzelf. Is het dan vreemd dat er zoveel ADHD-, autistische- en
andere kinderen met opvallend gedrag of ziekte-verschijnselen zijn? De medische wereld weet dit
allemaal al sinds 1995 en toch worden wij gedwongen om onze kinderen aan dit soort folteringen bloot
te stellen. Want laten we ons niet volgens protocol begeleiden of onderzoeken, dan staat er al dadelijk
een aantekening achter de naam. Men wordt dan extra in de gaten gehouden en bij het minste of
geringste staat dan de Raad tegen de Kinderbescherming (is justitie) op de stoep om te kijken of ze u
het kindje niet afhandig kunnen maken.
Ook dit klinkt misschien voor velen bizar. Echter ik vertel u enkel en alleen wat ik zelf of in mijn naaste
omgeving heb meegemaakt. Dus geen in scene gezette televisiebeelden of verzonnen
krantenverhalen. Ik weet dat er velen zijn die de waarheid liever niet horen of lezen. Dan moet u nu
echt stoppen met lezen, want bizar wordt het nu pas echt. Er liggen namelijk zwart op wit bewijzen dat
het seksueel misbruik en folteren van baby's en jonge kinderen destijds in Amsterdam op een
kinderdagverblijf door Robert S. al drie jaar van te voren bij Justitie bekend was (you-tube: interview
Marcel Vervloesem voor freedomcentral). Dertig jaar lang was Joris Demmink Staatssecretaris van
Justitie (verschillende you-tube inteviews over Joris demmink), de laatste 12 jaar van zijn
ambtsperiode waren er verschillende aanklachten tegen hem in verband met seksueel misbruik van
jongetjes. Alles werd in de doofpot gestopt en hij is hiervoor nooit veroordeeld. Hij was echter wel
degene die de rechters en officieren van justitie aanstelde. Daarnaast zijn er geheime documenten
boven water gekomen over hoe Hirsch Ballin de rechters instrueerde, welke uitspraak er moest komen
(zie: www.niburu.com. Is er meer dan alleen corruptie onder rechters?). Het past allemaal zo mooi in
elkaar, het hele justitiële apparaat is op deze manier afgedekt en onze kinderen worden letterlijk ter
slacht- en verkrachtbank geleid.
Zie: Her majesty's secret service:

Deel 1: http://www.capoditutticapi007.blogspot.nl/
Deel 2: http://www.capoditutticapi008.blogspot.nl/
Deel 3: http://www.capoditutticapi009.blogspot.nl/
Het is begrijpelijk dat dit voor een heleboel mensen die hiermee niet te maken hebben klinkt als
enorme overtrokken verhalen. Kijkt u dan ook op de site: http://plazilla.com/search?q=jeugdzorg;
www.bureaujeugdzorg.nl; www.klokkenluideronline.is
Na het voorafgaande en het lezen en bekijken van de aangeraden documentatie, mag duidelijk zijn
dat we leven in een Staat die niet anders doet dan misdaden begaan tegen de mensheid. Maar dit is
nog niet alles, de Nederlandse Staat valt net als alle andere landen ter wereld onder het Vaticaan.
Boven de rechtssystemen van alle landen ter wereld staat het Vaticaan. Met de uitbreiding van de
Rooms katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de macht van het Vaticaan zich ook steeds verder
uitgebreid. Alle kerken en Staten vallen momenteel onder het Vaticaan. Het Vaticaan is het eerste
bedrijf en daaronder zijn alle andere bedrijven (Staten) gecreëerd en valleen daarmee allemaal onder
internationale handelsrecht.

Door jarenlang intensief onderzoek heeft de Canadees, Kevin Annett (ITCCS.org, International
Tribunal into Crimes of Church and State), aangetoond dat de katholieke kerk in Canada in
samenwerking met het Britse vorstenhuis genocide en seksueel misbruik heeft gepleegd op
veertigduizend indiaanse kinderen. Een internationaal volkstribunaal (waarbij de rechtspraak door het
volk wordt uitgesproken) heeft paus Ratzinger en koningin Elisabeth van Engeland, de minister
president van Canada en nog 27 andere hoge functionarissen schuldig bevonden aan het hun ten
laste gelegde. Er is begin dit jaar door 21 landen een aanhoudingsbevel tegen paus Ratzinger
uitgevaardigd. Ditzelfde is ook tegen de koningin van Engeland gedaan. De reden dat de paus aftrad
mag duidelijk zijn. Ook de huidige paus is schuldig bevonden aan misdaden tegen de mensheid.
Op 4 augustus 2013 is het Vaticaan officieel tot criminele organisatie verklaard.
Ter informatie, waar gingen koning Willem Alexander en koningin Maxima de dag na de kroning in
Nederland naar toe? Exact, naar het Vaticaan, om zich door de paus te laten inwijden.

Het is geen toeval dat de grondlegger van de Amerikaanse Republiek, John Hancock in 1777
verklaarde: ¨Als we geen rechtbanken hebben die zijn opgericht en in stand worden gehouden door
het volk maar in plaats daarvan door omkoopbare rechters, dan zullen we geen Republiek hebben.
Onze constitutie en onze natie valt of staat bij de onafhankelijkheid van onze rechtbanken.¨

Voordat Nederland onder de heerschappij van Napoleon kwam, was er de Bataafse Republiek. Ook
toen was de rechtspraak bij het volk. In 1581werd zelfs Philips de tweede door de Staten Generaal
van de Verenigde Nederlanden gedwongen af te treden, omdat hij over zijn volk heerste als waren het
slaven en hij als een tiran regeerde. Daar lag de rechtspraak nog bij het volk en niet bij de heerser. Dit
vinden we terug in het ¨Plakkaat van Verlatinghe¨ uit 1581. Zie ook: Plakkaat van Verlatinghe 1581,
e.a.
Wat we heel duidelijk zien in het verleden is: dat het belang van de mensen voorop werd gesteld. Men
kon in vrede en harmonie met elkaar leven en er was een rechtspraak die overeen kwam met de
gevoelens van het volk. Overheersing werd niet geduld.
Waar zijn we nu in beland? In een tiranische slavernij van totale onwetendheid, waarin angst
overheerst. Het is daarom zo ontzettend belangrijk dat wij, het volk weer aanspraak maken op ons
geboorterecht. Het onvervreemdbare recht om in vrijheid te leven en alles te doen om het leven zoveel
mogelijk te genieten. Onder één voorwaarde dat men een ander of de gemeenschap geen schade
berokkent.
Zou u niet graag weer zo willen leven?
De macht ligt nog steeds bij het volk, dus ook bij u.

