
A perben való részvételre vonatkozó akaratnyilatkozat a 
Kininigen Szabad Választottbíróságon.

Annak érdekében, hogy elkerülje a személyi jogkörbe való átkerülést, az élő, szellemileg erkölcsös 
értelmű lény, az általa vezetett nevet teljesen KIS betűkkel és blokkoló írásmóddal írja le. (üres 
szóközök az egyes betűk között. pl. a következő helyett: MUSTERMANN ERIKA, azt írja  
m u s t e r m a n n, erika, annak érdekében, hogy egyértelműen elhatárolódjon a személy névtől 
a személyazonosító okmányokon. Kérjük, mindent kézzel írjon és jól olvashatóan töltsön ki, ny-
omtassa ki, képet illesszen be, írja alá és a panasztételi űrlapot az önrendelkezéshez szkennelje be, 
hogy teljes harmóniában küldhesse el az alábbiakat a következő email címre info@amagi.space  
vagy az alábbi címre Amagi e.V. Postfach 100 111 zu 75101 Pforzheim, Germany postázva.

          cs a l à d n è v:

    vezetèk nèv:

        Lakóhely:

                Email cìm:

Az aláírás mint az akarat kifejezése. Kérjük, a fent megadott névvel megegyező írásmóddal (ny-
omtatott és kisbetűvel: capitis sin deminutio). Kérjük, ne használjon virágnyelvet vagy szokványos 

aláírást.

Itt és most aláírt és a végleges tisztázásig hatályos.

__________________________________
Peres rèszvètel

https://amagi.space/peres-reszvetel/


Az elidegeníthetetlen jogok olyan jogok, amelyeket a Minden Lény Legfelsőbb Forrása minden 
egyes, szellemileg erkölcsös és élő racionális lénynek alapként adott, és amelyeket nem vehet el, 
nem vonhat vissza, nem korlátozhat vagy nem csorbíthat senki vagy semmi, soha és sehol sem, 
kivéve maga a Minden Lény Legfelsőbb Forrása. Ezek a jogok végtelenül lojálisak és a létezés, 
az erkölcsi igazság természetéből levezethetőek, nem pedig ember alkotta jogok. Ezek a jogok 
általános értékűek, kötelezőek, alapvetőek és megváltoztathatatlanok. Nem képezhetik alku tárgyát, 
nem módosíthatók, nem csökkenthetők, nem eltávolíthatók, nem korlátozhatók, nem feloszthatók, 
nem elidegeníthetők, nem átruházhatók, nem eldobhatók és nem eladományozhatók. Nem rendel-
hetők alá semmilyen közösségnek, csoportnak, kollektívának vagy közjónak. 
Ezek az elidegeníthetetlen, alapként adatott jogok mindig, mindenhol, mindenkor és a létezés mind-
en szintjén, örökké érvényesek. 

VAN-nak. 

Ezek az elidegeníthetetlen jogok mindig érvényesek, hacsak meg nem sértik egy másik élő, szelle-
mileg erkölcsös, értelmes lény elidegeníthetetlen jogait.

1) A testi épséghez való jog.

A test sértetlensége bármi nemű beavatkozás nélkül, amely magában foglalja a szabad, korlátlan 
légzést és az abba való bármilyen beavatkozás elutasítását és a teljes és korlátlan rendelkezési, tulaj-
donlási és önrendelkezési jogokat a test és annak képe és összetevői felett minden szinten. A tulaj-
donlás és rendelkezőképesség hiánytalan és vitathatatlan joga a saját genetika felett, a DNS/DNS és 
az energetikai aláírás minden formájában.

2) A szabadsághoz való jog

A szellem, a gondolat és a test szabadságához való jog. A hit, a gondolkodás, a szabad akarat, a 
szabad vélemény és annak szabad kifejezése, a magánélet minden formájához való jog. Az élő, 
szellemi erkölcsű lény minden adatra és információra való joga és mindezek birtoklása az észérvek 
határán belül. Az információs önrendelkezés, az igazságnak és a tudásnak szabadsága, a szabad 
fejlődéshez való jog, a szellemi és lelki fejlődéshez való jog. Az utazás szabadsága, valamint a 
lakóhely és a letelepedés helyének szabad megválasztása. Munkát/foglalkozást/tevékenységet 
végezni, és ezért méltányos díjazásban részesülni. A szabad szerződéskötés joga. Szabadság a 
manipulációtól és a befolyástól. Szabadság és jog arra, hogy ne legyenek kényszernek, nyomásnak, 
zsarolásnak, fenyegetésnek, megkülönböztetésnek, kedvezőtlen helyzetnek vagy visszaélésnek 
kitéve. Szabadság a kizsákmányolástól, visszaéléstől, túlkapásoktól, rablástól, csalástól, szellemi 
vagy fizikai erőszaktól, illetve kollektív kényszerítéstől. A tulajdonnak és a birtoklásnak korlátlan 
joga, a fizikai és szellemi erővel létrehozott javak, értékek és mindenféle alkotások, valamint az 
azokkal való rendelkezések joga és sérthetetlensége. A gyülekezés szabadsága, a hasonlóan gon-
dolkodó személyekkel való gyülekezés és a korlátlan mozgásszabadság joga.

3) A biztonsághoz való jog

A menedékhez/otthonhoz, biztonsághoz, védelemhez, békéhez, szeretethez, örömhöz, harmóniához, 
becsülethez, méltósághoz, szuverenitáshoz való jog. Az önkéntelen vagy kényszerű szolgalom, a 
szolgaság vagy rabszolgaság közvetlen vagy közvetett kikényszerítése, az anyagi test és a hozzá 
kapcsolódó testek, a lélek vagy a szellem elleni támadások teljes mértékben tilosak. Annak a 
lakóhelynek a sérthetetlensége, amelyben az élő, szellemileg erkölcsös lény okkal letelepedett. Az 



anyaság és az apaság, valamint az utódok biztonsága, bármilyen formában, beavatkozás nélkül, 
valamint az anya és az apa szabad döntési joga az utódok felett.

4) Az egészséghez való jog

A szellemi, mentális és testi (valamint a különböző szintű anyaghoz kötött testi) abszolút jog. A 
természethez, a vízhez, a táplálékhoz és a levegőhöz való jog, a Minden Lény Legfelsőbb Forrása 
által tervezett minőségben, a minket körülvevő energia manipulálása nélkül, ami a Föld és a rajta 
élő lények kárára lenne. A testre/testbe kerülő anyagok és összetevők feletti önrendelkezés sza-
badságának a joga vitathatatlan.

5) Az igazságossághoz, méltósághoz és szabad fejlődéshez való jog

Mindenkinek joga van a meghallgatáshoz, az előítéletektől való mentességhez, az egyenlő 
bánásmódhoz - senki sincs alárendelve nekem, és én sem vagyok alárendelve senkinek. Egyetlen 
szellemi erkölcsű, értelmes lényt sem lehet arra kényszeríteni, hogy lelkiismerete ellen cselekedjen, 
így egyetlen lényt sem lehet büntetni azért, mert követi a lelkiismeretét és az értékrendjét. A jogot, 
hogy saját nevet adjunk magunknak, hogy kifejezzük szabad akaratunkat és megéljük egyéniségün-
ket. A bíróság előtt folyó jogvitákban az összes tény és dokumentum nyilvánosságra hozatalához 
való jog, valamint a pártatlan és elfogulatlan bíróhoz való jog. A tiszta, hamisítatlan, manipulálatlan 
és teljes igazsághoz és tudáshoz való jog. A szabad szuverének közösségében a szabad és független 
bíróság megalakításának joga, amely a legmagasabb erkölcsi értékeknek és elveknek van aláren-
delve. 

Ezen elidegeníthetetlen jogok bármiféle figyelmen kívül hagyása és csorbítása a Minden Lény Leg-
felsőbb Forrásától származó szent kozmikus törvények megsértését jelenti. Ezért nekünk is odaadta, 
mint önmaga minden részének és a őbelőle fakadó és a őhozzá köthető értékeknek és mindenféle 
alkotásoknak, amelyek nem tartoznak senki máshoz, csak őhozzá.



Azonosítsa a tárgyi pontokat, az elidegeníthetetlen jogokat, amelyeket megsértettek, tömör, de 
világos szavakkal, a lényegre szorítkozva. Kérjük, küldje el a rendelkezésre álló bizonyítékok 
másolatát.



Az élő, szellemileg erkölcsös értelmes lény fotografikus képe, aki részt akar venni a a perben.

Az itt, fentebb leképezett élő, szellemileg erkölcsös értelmes lény a tudatában van annak, hogy ő nem sze-
mély, hanem mint lélegző, élő, szellemi erkölcsű értelmes lény, egy személy birtokosa. Tisztában van azzal 
a ténnyel, hogy a Kininigeni Szabad Választottbíróság előtt személyek nem jogosultak az eljárásra, és hogy 
a bíróság nem személyekre, hanem kizárólag az élő, szellemi erkölcsű értelemmel rendelkező, értelmes 
lényre, közkeletű nevén [emberi lényre], valamint minden élő, szellemi erkölcsi értelemmel rendelkező, 
értelmes lény elidegeníthetetlen jogainak megőrzésére illetékes. 

Én egy élő, szellemileg erkölcsös, értelmes lény vagyok,
közismert nevén [ember].                    □ igen   □ nem

Teljes mértékben egyetértek az Ama-gi koru-É Kininigen elidegeníthetetlen 
jogok meghatározásával.                                    □ igen   □ nem

Egyetértek a vádiratban foglaltakkal.
A 670777-es szám 11/05/21.                                             □ igen   □ nem

Szeretnék társvádlóként részt venni ebben a fent említett vádiratban.  □ igen   □ nem

Úgy érzem, mint élő, szellemileg erkölcsös értelemmel rendelkező lény, jogosult 
vagyok a Kininigen által meghatározott elidegeníthetetlen jogaimra.    □ igen   □ nem

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy az e tekintetben hozott ítélet esetleg 
rám is hatással lehet, ha úgy kívánom.                                                            □ igen   □ nem

Elismerem a Kininigen Szabad Választottbíróságát, mint a legfelsőbbet az életben 
maradásért, elismerem a Kininigeni Szabad Választottbíróságot, mint a legfelsőbb 
bíróságot a földön, amely az élő, szellemi és erkölcsi értelemben vett 
racionális lényekért (nem személyekért) felelős.                                      □ igen   □ nem

Tudomásul veszem, hogy ez nem minősül jogi tanácsadás és a saját szabad és 
szuverén akaratom szerint kívánok cselekedni.                □ igen   □ nem 

Elismerem, hogy nem rendelkezem semmiféle jogosultsággal vagy követeléssel 
a Amagi e.V. vagy az Ama-gi koru-E Kininigen Trust Egyesülettel szemben.  □ igen   □ nem
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