Als pdf te downloaden ( zie vooral document 128 en 129 )
http://www.watchtower.exposed/watchtower-vs-nunez-mcgowan-courtdocuments-montana-u-s-a/
Gevolgen van die uitspraak van 35 miljoen: Bij volgende rechtszaken zal een
rechter kijken naar de eerdere uitspraken en toekomstige zaken daarop
baseren. Er zijn een hoop misbruik slachtoffers.
Heb nog wat Engelse video’s zitten kijken over die rechtszaak.
Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld in de staat Montana een wet geldt die een
corporatie in geval van schadevergoeding dwingt om 3% van de totale waarde
van de organisatie uit te keren aan een slachtoffer die door de rechtbank
in het gelijk wordt gesteld, OF tot een maximum van 10 miljoen dollar.
Wat heeft de organisatie vanaf het jaar 2000 gedaan?
Ze hebben het besturende lichaam juridisch losgekoppeld van de organisatie.
Vervolgens hebben ze kleinere zuster organisaties opgericht en vervolgens al het
geld verspreid over deze zusterorganisaties die door verschillende ouderlingen
worden gerund, zodat ze qua juridische aansprakelijkheid minder risico lopen.

De ouderlingen uit de zeven bovenstaande corporaties die in de bovenstaande
screenshots staan vormen dus de rechterhand van het Besturende Lichaam.
Dit heeft dus tot gevolg dat het Besturende Lichaam juridisch hun handen in
onschuld kunnen wassen omdat ze juridisch de verantwoordelijkheid van zich
kunnen afschuiven.
In deze Montana rechtszaak is de rechtbank dus verder onderzoek gaan doen
naar de totale balanswaarde van het Wachttorengenootschap.
Ze hebben alle losse delen van het Genootschap dus bekeken en ze hebben de
individuele waarde van iedere tak bekeken.

Dus, afhankelijk van welke corporatie ze bekijken bepaalt dus hoeveel geld ze
hebben.

Feitelijk heeft het Genootschap de onderverdeling in verschillende entiteiten dus
gebruikt als een bescherming. Zakelijk gezien dus een briljant idee van de
juridische afdeling van het Genootschap.
Het Genootschap schept altijd op over hoe ze als organisatie altijd overal ter
wereld alles exact HETZELFDE doen. Een degelijke advocaat zal al snel door
hebben dat de wijze waarop het Genootschap en haar ouderlingen
met bepaalde rechtszaken omgaan in diverse landen ter wereld voor het grootste
gedeelte hetzelfde worden behandeld vanuit het Genootschap.
Waarom?
Omdat ze feitelijk op dezelfde wijze worden aangestuurd.
Voorbeeld:
Slachtoffers die over de gehele wereld op dezelfde wijze worden aangestuurd om
hun misbruik niet te melden bij de autoriteiten, om zich binnen de gemeenten
stil te houden, ouderlingen die eerst bij Bethel gaan navragen wat ze in dat soort
gevallen moeten doen, etc, etc, . . komt allemaal overeen.
Advocaten die in deze rechtszaken moeten optreden zullen eerdere uitspraken
van rechtszaken dus gaan gebruiken in hun eigen zaak.
Jaren geleden kwam er na zo'n uitspraak hoogstens een klein artikeltje in een
lokale krant. Tegenwoordig staat het op het internet.
De organisatie heeft geen controle meer over de informatiestroom. Vroeger bleef
alles binnen de leiding . . . tegenwoordig lekken ouderlingen van over de hele
wereld de brieven van Bethel op het Internet.
Behalve het feit dat de Wachttorenorganisatie tegenwoordig inzage moet geven
over hun financiële cijfers moeten ze tegenwoordig ook informatie prijsgeven
over allerlei juridische zaken waarin ze verwikkeld is.
Vroeger konden ze dit alles verborgen houden voor het grote publiek.
Ouderlingen overal ter wereld zijn niet in staat om op een juridische manier om
te gaan met deze zaken, ook al zijn veel van deze ouderlingen oprechte
mensen.
Wat heeft het Genootschap gedaan om dit op te vangen?
Ze hebben ouderlingen geboden om geen publieke uitspraken meer te doen en in
plaats daarvan iedereen door te verwijzen naar districtsopzieners die door het
Genootschap zijn aangewezen.

