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7. Rechtsbijstand heet niet voor niets “DAS” Dead At Sea;
8. De Koning verlene thans doorgang en ruling op aanwijzing van de Enige
Erfgenaam;
9. De Enige Erfgenaam is Algemeen Voogd en Executeur van de
individuele geboorte trust nalatenschap;
10. ‘s Konings Belastingdienst is niet gepasseerd maar heeft de Algemene
volmacht ontvangen teneinde de geboorte trust nalatenschap af te
kunnen wikkelen;
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11. Erfrecht is géén mening, géén sekte met aanhangers. Tenzij ‘s
Konings Loge-leden de placenta – erflater als “aanhanger” of
“aanhangsel” van de Enige Erfgenaam beschouwen kent het per stirpes
erfrecht in tegenstelling tot ‘s Konings eigen Loges, géén Logeaanhangers met geheime eden welke zwaar in strijd zijn met de
openbare dienst onder openbare eed!
12. Ook vertegenwoordigt het per stirpes erfrecht géén waarden die
strijdig zijn met de eerste waarde van het Koninkrijk der Nederlanden:
de Rechten van de Mens, terwijl de geheime eden van ‘s Konings Loges
eveneens! met de eerste waarde van ‘s Konings Koninkrijk, de Rechten
van de Mens, conflicteren.
HET CEDE MAIORI DOCUMENT VAN DE ENIGE ERFGENAAM WEERSPREEKT
TEN STELLIGSTE, ALLE 12 PRESUMPTIES VAN HET PRIVATE ROMEINSE HOF
VAN UW PARTICULIERE LOGE
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