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CEDE MAIORI | DE 12 BERISPINGEN DOOR DE ENIGE ERFGENAAM.
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1. Burgers kunnen niet hun feitelijke bevoegdheid uitoefenen ten aanzien
van de activatie van de afwikkeling van de individuele geboorte trust 
nalatenschap alleen de Enige Erfgenaam kan dat;
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2. De uitoefening van de autonome feitelijke bevoegdheid kan alleen 
gebaseerd worden op de individuele rechtstreekse afstammingslijn van de 
Enige Erfgenaam;

3. Een directere afstammingslijn dan de navelstreng tussen de placenta –
 erflater tweede geborene en de Enige Erfgenaam eerst geborene, bestaat 

niet;

4. De Koning is vermeend bevoegde en de Koning gelieve de “Per Son Tort” –
rol te vervullen zodat de Enige Erfgenaam zijn / haar rechtmatige Algemeen 
voogd en Executeur – rol feitelijk kan uitoefenen;

5. De Koning gelieve Bij Koninklijk Besluit MijnTrustBelastingdienst te
bekrachtigen en aan de eigenmachtige (Motu Proprio) afwijzingen door de 
Enige Erfgenaam, van de 12 Presumpties van het Romeinse Hof van ‘s 
Konings private Loges en zijn private orde van advocaten, thans uitvoering 
te geven;

6. Immers géén van de leden van de orde van advocaten van de Koning,
kan de Enige Erfgenaam verdedigen en helpen om de 12 presumpties van
‘s Konings gerechtshoven te weerleggen vanwege de geheime rituele eed
van ‘s Konings Loge-leden, aan de openbare eed tegengesteld;
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Sven Toenbreker
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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;

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 Loge-
aanhangers 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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