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A SZOKÁSJOG! 

Amint az előzőekben kifejtettük, a szokásjog forrása a Teremtő (Isten) és az ember Ős 

Szövetégéből született, és ami a Szentkoronával lett megpecsételve. Amikor azt vizsgáljuk, 

hogy napjaink joggyakorlatában hogyan van jelen, akkor látnunk kell az írott törvények 

folyamatában is a használatukat, például a Werbőczi féle Hármaskönyv esetében. Az Ős 

Szövetség tudásának elhomályosulása okozta a félreértést, és tette lehetővé a tulajdon 

fogalmának eluralkodását, és vele az ember kisemmizhetőségét, hontalanná válását. 

A magyarság jelenlegi legnagyobb problémáját az eltérített tulajdonjoggal történt félrevezetés 

okozza, ami a pontatlan definíció által jött létre, ezért pontosítsuk: minden teremtett létező a 

teremtőjének a tulajdona. 

A teremtett világban a Teremtő által jött létre, a fénnyel kezdődően az anyagvilág, és a nem 

látható, de érzékelhető „energia-éter”, amiből a további teremtés az ember számára lehetővé 

válik, így a tulajdonos kiléte nem lehet kérdés, Őt a Szentkorona képviseli a Földön.   

Az ember, mint másodlagos teremtő a már Teremtett létezőből dolgozik, akár anyagit 

(tárgyat), vagy szellemit alkot (a közös tudatból vesz). Ennek okán nem tulajdonolja, hanem 

kizárólag birtokolja a teremtését.  

A Magyar Szentkorona által képviselt kozmikus rend helyes értelmezése tudja megszüntetni a 

rabszolgaságot, és lesz érthető a Nick Nordan őrnagy által 1978-ban tett kijelentés miszerint: 

„a Szentkorona minden embernek a szabadságot jelenti”! 

Magyarországon a tulajdonjog a Kádár–korszakban lett bevezetve az ingatlan 

vonatkozásában, addig mindenkit birtokosként jegyeztek. A birtokos mögött a Szentkorona 

tulajdonjoga vigyázott a sérthetetlenségre. Ez a helyzet nem tette lehetővé a hitelezők fedezeti 

igényeinek felvezetését az ingatlan nyilvántartásba, ezért a szocialista állam fedezetében – 

készülve a kapitalista viszonyokra – megváltoztatták azt, létrehozva a személyes 

tulajdonlással a végrehajtás lehetőségét. Ez a hitelezés előfeltétele most is, lásd az 

„ingatlanfedezetű hitel” mértéktelen elszaporodását és végeredményét az adósságspirált. 

Amikor egy ingatlan végrehajtás megszüntetését kérő kereset tárgyalásán a bíró elutasítja azt, 

akkor feltehető egy kérdés: a Tisztelt bíróság tiszteli-e a – többnyire felette függő – magyar 

államcímert? A válasz nem lehet más, mint az, hogy igen! Ebben az esetben fel kell hívni az 

adott bíróság figyelmét a tényre, a címer részeként felül a Szentkorona található, amiből 

következik, hogy Övé a legfőbb hatalom. Ezért a tisztelt bíróság köteles ítélethozatalában 

megfelelni a Szokásjognak, melynek forrása a Szentkorona, amely kimondja, hogy minden 

tulajdon forrása a Szentkorona, amely tulajdon nem terhelhető, így végre sem hajtható.  

 

 


