
The Long and Short of it....by kate of gaia

Veien hit har vært lang. det har vært hardt å komme til
vilkår med mange av løgnene og realitets-fiksjonene vi 
så forsiktig er trenet til å tro på. Det største 
hinderet av dem alle var å innse nødvendigheten for å 
losse kamelen slik at den kan passere gjennom nåløyet 
som utgjør porten i smaragdbyens vegger. En fysisk 
realitet er for de fleste en tøff en å trå til siden 
for og søke virkemåten i sitt innerste og alt, et 
nødvendig skritt om man ikke vil bli igjen i de 
sirkulære fellene som så perfekt er lagt for oss alle.

Vi lever i en verden av handel en verden jeg kaller 
babylons hore både fra det fysiske og det psykiske 
perspektivet. For og kunne eies, må man gi opp sinn, 
kropp og sjel noe jeg er høyst uvillig til å gjøre. En 
verden som handler om å skape tro på oppdiktede 
karakterer skapt for hver og en av oss hvor få har sett
muligheten i å gripe alle snorene i dukke verdenen hvor
de i massene uten å vite det, ufrivillig allikevel 
ivrige, opptrer for disse de mest utspekulerte av 
"marionettmesterne". Vi har alle blitt bedratt og hvor 
så få av oss, nå i ferd med og bli de mange, blir 
vekket fra langvarig søvn etter sultent og ha spist av 
eplet heksen av Babylon tilbød

Å så mange har latt seg dupere og begunstige av denne 
bedragerienes elskerinne og har fortært på hverandre 
til skadefro glede for de som trekker i dine snorer. Og
mens vi snakker om skyld og urett, det er vi som må se 
i speilet og erkjenne faktumet at det er vi, ikke de, 
som er det sanne problemet. Saken vi har for hånden er 
en av ignoranse av selvet, uviljen til å se inn i våre 
egne liv og konfrontere speilbildet av de mørkeste 
refleksjonene. Vi vil kjempe og klynge oss fast i hva 
vi mener er riktig og rettferdig mens vi, på samme tid,
er årsaken til alle våre sorger.
 



For meg, var det ikke hvordan å blottlegge vanæren til 
så mange som allerede var åpenbar, det handlet mer om 
hvordan det var jeg som samtykket ved ikke å ære 
sannheten. Ignoranse av loven er ikke forsvar av eller 
fra loven, vi snakker da om den universelle, naturlige 
typen lov, ikke den menneskeskapte fiksjons loven som 
virker for og simulere den. Det er vanskelig å spille 
noe spill med en motstander som forandrer reglene hvis 
vi gir dem kraft til å gjøre det. Vi er som barn og 
regne i så henseende. Når man blir voksen anser man 
ikke engang spillet verdig å ta ut av boksen det 
fortjener å forbli i, slik er egenskapene til pandora.

Så, hvor skal man begynne for å forklare dette spillet 
ut fra dets fysiske og åndelige speilperspektiv? Jeg 
vil begynne ved og minne meg selv på at den fysiske 
sfæren som omgir oss er illusjonen hvor kun ledetråder 
til årsak og virkning kan ses. Det finnes ingen svar 
der, overhodet ingen svar. Den fysiske sfæren er ikke 
annet enn et bevissthetens spillebord manipulert av 
noen som allerede har mestret spillet og benytter 
kunnskapene til utjenlige formål som flyr rett i 
ansiktet på skapelsen samtidig som den omfavner denne. 
Noen kan rope  "dikotomi!" men den enkle sannheten er, 
alle motsetninger er det samme og avviker kun til de 
gradene observatøren er villig å se. Ja, rotet du 
befinner deg i, er din egen feil hvis du har mot til å 
konfrontere det. 

Når det gjelder eksempler på dette, trenger du ikke se 
lenger enn rettssystemets religion og , ingen andre 
steder. Sakens kjerne forblir at alt ved lovverket er 
religiøst siden hele lov systemet ble unnfanget fra 
religion. De tidligste retter/kirker er basisen for det
samme systemet i dag hvor det ikke finnes separasjon 
mellom kirke og stat, punktum. De er en og den samme og
deres hensikt har vært ufravikelig i sin kontroll av 
massene i utallige årtusener. Deres terrorherrevelde 
imidlertid, er endelig over. Det er kun når man 



begynner å se sammenhengen mellom kirken`s forfekting 
av åndelighet med staten som  den fysiske utøver man 
kan ane de sanne konturene av splitt og hersk. Det mest
ironiske er at de ansatt innen  posisjoner av antatt 
makt er mer eiet enn noen slave i almenheten sfærer 
noensinne kunne bli. 

En slave forstår hva frihet er mens de som tror de er 
fri, er mer slavebundet enn noen. Selv referansene til 
deres religiøse drakter og politiske verv kalles tabu-
retter "the trapp-ings of office"  Uansett, er egoet 
til disse vesenene hårfint programmert for at selv de 
mest opplagte sannheter skal unnslippe deres høyst 
trangsynte perspektiver. Min søken var enkel i det at 
jeg måtte finne den ene tingen  alle mennesker på 
jorden har til felles, noe som ville følge dem fra 
krybbe til grav grunnet sin alminnelighet og, noe de 
ville forsvare inntil døden, for og forsikre en 
permanent tilstand av svindel for deres egen del, og 
ingen andres. Den klareste ledetråden  fantes ved enden
av deres liv og kan bli funnet på gravstenen til alle 
de som ikke engang har vært i live i systemets øyne. 
Ledetråden passet perfekt til det eneste dokumentet som
noen sinne har vært tilbydd gratis fra noen kirke, stat
eller myndighet.

Fellens design var så perfekt i sin formålstjenlighet, 
at den fikk oss til og gjøre slaver av oss selv og hvor
ethvert forsøk på å kjempe for frihet alltid ville 
resultere i vårt eget bedrageri, vår egen forakt for 
retten og til sist ufravikelig, til boomerang effekten 
fra onde sirkler av kranglelyst og hevngjerrighet. 
Slavekontrakten måtte inngås frivillig fra vår side, i 
ignoranse og uten vår bevisste oppmerksomhet. Avtalen 
måtte inneholde elementer som foret egoet til de 
stridslystne og presteembetets kasserere hvor de 
samtidig beholdt sin fulle ære og respekt i forhold til
den universelle lov. Mens massene kjemper for hva de 
mener er riktig, forer de sine egne ulmende bål av hat,
disharmoni og splittelse. Jo mer urettferdig systemet 



blir, jo hardere vil de kjempe og gi kraft til nettopp 
det systemet som før seg av dem. 

Lakmus testen for dette er ganske enkel å se, og det 
vil være de som bekjemper dette konseptet som beviser 
fellens verdighet og gjør den umulig å unnslippe for 
flertallet. Dette er den Kinesiske fingerfellen i full 
blomst hvor jo hardere du trekker for og befri deg, jo 
strammere blir den inntil utmattelsen får deg til å 
slappe av, og vips fingrene unnslipper grepet uten 
problem. Det finnes en grunn til at slangens huggtenner
peker innover i det at jo mer byttet kjemper for og 
befri seg, jo dypere inn synker de og det er derfor 
best og unngå slangen i første omgang eller? Så, hva er
det som så enkelt kunne omslynge hele menneskeheten som
en perfekt Kinesisk fingerfelle?  For de gløggestes del
og for de som har lyttet til mine taler eller lest mine
skriverier, dere vet allerede hvor jeg vil med dette 
men for de som ikke er klar over hva jeg snakker om, er
svaret, har alltid vært og vil være, NAVNET. 

Jeg vil dele noen perspektiver for og hjelpe med å få 
øye på fellen og mange av dere bare vil fnyse. Vær klar
over at jeg ikke bryr meg om hva dere tror og det gjør 
heller ikke sannheten, det er et enkelt faktum. Jeg har
mine erfaringer hvor alt dette er blitt lagt åpent for 
meg å se og jeg har delt denne sannheten i mange år nå,
skjønt at den er blitt lettere å dele ved at folk nå 
ser det selv, eller ser "seg" selv. Du kan tilbringe 
all den tiden du vil i domstolene men du kan bare 
forsikre deg om en ting, faktumet at retten det er 
deres spill, rigget etter deres regler hvor de ønsker 
alle skal spille for det er garantert at de vil vinne 
hver eneste gang og som unntaket som bekrefter regelen 
"tape," noen saker for og holde lotteri illusjonen i 
live. Dette er samme filosofi en markeds spiller 
bruker. De elsker å la folk vinne sin ubrukelige søppel
fordi fortjenesten langt overstiger utgiftene. Samme 
sak i rettssalene så hvem står igjen som sirkusklovnen 
da?



Det vil være mange som fortsatt ikke forstår etter å ha
lest dette men det er mitt håp og min intensjon at de 
kan svelge nok ego og stolthet til og finne nøkkelen 
som vil sette dem fri. Lenkene du tror binder deg er de
samme du klynger fast til, mens alt du trenger gjøre er
å slippe for ikke og bli dratt inn i fare eller til din
egen undergang.. . Hvor NAVNETS sanne kraft får sin 
virkning vil være når du plutselig innser at alt du har
arbeidet opp, alt du eier og alt du noensinne vil eie 
opp til punktet hvor du slipper taket, var anskaffet 
ved bedragerske middler ved og benytte et navn som ikke
tilhører deg. Dette er en tøff pille å svelge og de med
kvelningsfornemmelser vil bare hoste den opp igjen og 
fortsette å utføre hva enn marionettmesterne forlanger.
Du vil forsette bedrageriene dag ut og dag inn og vil 
være lykkelig så lenge du mottar belønning i form av 
skinnende juggel og smuler fra de rikes bord ved 
benyttelse av din stjålne identitet og forfalskede 
penger, som i sitt grunnlag kun er verdiløse stykker av
gjelds-obligasjoner.

Systemet var nødt å få oss til og bidra og samtykke i 
våre egne bedragerier for og beholde sin øvre bakhånd i
ære så det alltid vil være vi som står frem med "urene 
hender." Bedraget måtte "selges" med synlige fordeler 
og skjulte triks sånn at vi ville dykke hodestups inn i
vårt eget bedrag og kjempe til døden for og 
opprettholde det. Akk så lett det er å kontrollere et 
barn med belønninger og de behøver ikke nødvendigvis 
være av det store slaget heller, bare belønning i seg 
selv er tilstrekkelig de fleste dager. For og bringe 
dette inn i et perspektiv, la meg dele noen 
fundamentale definisjoner av ord uten å gå til de 
dypeste etymologiske kilder, det vil være tilstrekkelig
å si, jeg har vært der og jeg har gjort det, samtidig 
knekket jeg kodene ned til minste bokstav.  La os ta en
titt på ordet "register"(registrere) for eksempel for å
se ordets virkelige betydning. Det fremstår for meg som
to klare ord, det første "regis" betyr på Latinsk "å 



regjere" og "ster" som betyr den "kreative, 
guddommelige, feminine essens" som samtidig henspeiler 
til "star" hvor man med en gang ser referansen til 
"starr contracts" fra Black`s Law 9th Edition. Så ordet
betyr ganske bokstavelig "å herske over det guddommelig
feminine" eller selve skapelsen selv.

Mange av dere med litt kjennskap til "legalese" (lov 
språk) vil gjenkjenne begrepet "pro se" som betyr å 
snakke for seg selv i en retts pro-se-dyre(t). I 
oversatt betydning " for han selv/hun selv/seg selv" og
hvis du ikke tror det, slå det opp selv. Ordet 
"prosecute" oversettes til "ikke forfølg" i lov termer 
mens speilrefleksjonen i den alminnelige mann`s 
oppfatning vil være å forfølge noen i retten. Sannheten
er, at de ikke behøver forfølge noe som helst fordi 
faktumet alene at du befinner deg i et rettslokale uten
å vite hvem du er, er nok til å dømme din sørgelige 
figur for forakt og id-entity tyveri av intellektuell 
eiendom du frivillig ga dem. Jeg er sikker på at mye av
dette ikke faller i god smak hos dere men så er det 
også i det krigslystne egoets natur å ville kjempe, 
stikke av eller bare stivne siden egoet kontrolleres av
den reptilske hjernestammen. Det er kun når vi 
bestemmer oss for og elevere tankeprosessene til høyere
hjernedeler at vi kan begynne å sette oss selv fri.   

Tillat meg og dele noen fakta som jeg har opplevet 
dem .På det eneste dokumentet som noensinne ble gitt 
til mine foreldre angående deres avtale med djevelen og
som kalles Fødselsertifikatet, står det uttrykkelig 
skrevet: «ADVARSEL: ET SERTIFIKAT ER IKKE BEVIS PÅ 
IDENTITET» forsøk allikevel og få ut noen statlig 
identitet foruten et. Hvis det ikke er ment som 
legitimasjon, hva i helvete skal det da være godt for? 
Det står videre «ADVARSEL: DET ER STRAFFEFORFØLGELSE 
FORBUNDET MED FORFALSKNING ELLER Å GJØRE FORANDRINGER I
SERTIFIKATET OG VED BRUK ELLER OG INNEHA AV ET FALSKT 
SERTIFIKAT.© CROWN COPYRIGHT Det er enkelt ut fra dette
å se at om man skulle benytte dette dokumentet til og 



skaffe identifikasjon, ville man frembringe et falskt 
sertifikat og deretter være innehaveren av det. Jeg kan
gå inn i alle formålene fødselsertifikatet videre 
benyttes til slik som opprettelse av fond, utstedelse 
av penger, gi tillatelse til signatur hypothecations 
etc. osv. osv. men er kun interessert i dets 
fundamentale hensikt med og knytte den levende sjelen 
til de døde oppdiktede sfærer. Fødselsertifikatet er i 
virkeligheten et døds sertifikat.

Vi kan også fortsette diskusjonen om alle juridiske 
anliggender i tråd med håpet til spillets designere for
at du skal lete alle andre steder en i ditt indre, så 
jeg bryr meg ikke om det, og om det er dit du vil gå, 
misser du poenget enda en gang. Jeg har vært hvor du 
er, jeg har fektet de juridiske argumentene ad nauseum 
og jeg kan forsikre deg det er nettopp hva systemet 
ønsker, for ved å gjøre så beholder de kampen inne i 
sine rettslokaler, i sitt system, og til syvende og 
sist ved sin religion av Ba-al tilbedelse med Babylon`s
hore som eier av din sørgelige figur hver gang. Du kan 
snakke til meg dagen lang om ditt dokumentet eller datt
prosedyren, denne taktikken eller den illusjonen av 
juridisk botemiddel men for meg, gjenstår kun faktumet;
hvordan skal dette kunne gjennomføres UTEN og benytte 
deres NAVN? Fakta gjør det til en umulighet, og det 
ligger i systemets design.  

Det gjenstår kun en ting å gjøre og et spørsmål og 
stille en hvilken som helst rettsinstans: "Hvem eier 
NAVNET?" Jeg vet allerede svaret og det samme gjør de. 
Trikset deres består i og få deg til og VÆRE NAVNET og 
få deg til å UTFØRE handlinger i deres bilde av deg som
de skapte. Vi kan gå til de Romerske Maximene etter 
uttrykk som "silence equates acquiescence - stillhet 
tilsvarer samtykke" eller Qui tacet consentire videtur.
"Den som tier samtykker"  He who is silent appears to 
consent. Jenk. Cent. 32. hvor det også er stillhet fra 
bedragerens side og dermed samtykke fra deres part om 
og begå bedrag med eller uten vitende og vilje. Fraus 



est celare fraudem. Å skjule bedrag er bedrageri i seg 
selv. 1 Vern. 270. og Fraus et dolus nemini 
patrocianari debent. Bedrageri og forførelse skal ikke 
unnskylde noe menneske. 3 co.78. 

Jeg foretrekker enkle sammenligninger som at den som 
hugger med kniven samtidig vender kniven mot seg selv i
henhold til den gyldne regel. I et nøtteskall, fungerer
det som følgende. Mor og Far, uten bedre vitende og 
trygge i troen på at andre ikke var ute etter å svindle
dem ble fortalt at det er vanlig skikk å registrere 
deres barn ved staten og/eller i kirken, ved noe som 
kalles døpelese. Uansett, det finnes ingen skille 
mellom kirke og stat i og med at de er en og den samme 
som tidligere fastslått. Gamledagers presteskap var den
tidens domstoler, de frembragte dommere og advokater 
som ble til BAR samfunnet og, selvfølgelig, myndigheter
og lov stiftere som et resultat av dette. Ved sakens 
kjerne er det revene selv som vokter alle hønsehusene. 

Etter at foreldrene gjorde hva de trodde var riktig, 
hadde de i deres tillitsfullhet aldri antatt at noen 
kunne være så ondskapsfullt avvikende at de ville 
kidnappe barna deres på det spirituelle planet og hadde
derfor ingen konkrete spørsmål å stille samtidig som at
ingen forklaring på hva som virkelig foregikk ble gitt.

Kort tid etter ble et dokument som kalles "den lange 
versjonen av fødselsertifikatet" utformet, dette er den
opprinnelige svindelen mens den den korte versjonen som
ble utformet like etter skapte korporasjons fiksjonen 
eller den døde tingen/personen/stråmannen eller hva du 
måtte ønske å kalle det. Bunnlinjen, den korte formen 
er bevis for svindel. Mor og Far fortsatte uten og ha 
blitt klokere i sine handlinger  å benytte NAVNET de 
gav opp for adopsjon til STATEN ved og tiltale sitt 
barn ved det, de overbeviste barnet om at navnet var 
dets eget mens, som et faktum, det er det ikke. Mor og 
Far er skyldige i hjelp og medvirkning til barnets 
svindel inntil det blir bedt om denne avsløringen. Hvem



er den faktiske eier av NAVNET nå? Det er i hvertfall 
helt sikkert ikke du og jo snarere du fatter dette 
konseptet, jo snarere vil du bli i stand til å stoppe 
medvirkning og samtykke til din egen svindel og å være 
besatt av dine besittelser/eien-deler. Har du noen 
sinne undret på hvorfor de refererer til tilhørigheter 
som besittelser? (tilhørigheter/eiendeler/besittelser Å
være i besittelse av - å være besatt, på Engelsk:
(posessions- to be posessed)to reposses – å gjen 
besitte, å beslaglegge)"Render unto Caesar that which 
is Caesar`s"                

Den opprinnelige svindelen går til og med lenger 
tilbake ved at Mor og Far giftet seg i kirken eller 
gjennom et myndighets kontor. Ble du gift i en kirke og
signerte ekteskaps lisensen? I så fall, om du gjorde 
det, eier kirken OG STATEN ditt ekteskap og alt som 
utføres innenfor rammene av lisensen/kontrakten og 
kontrakt er det av høyst spirituell karakter, ha ingen 
tvil om det. Nå, for og gå litt dypere inn i de 
spirituelle fellene som omhandles her, må man spørre 
seg selv hvorfor systemet går etter det feminine 
skapelses aspektet og det er nettopp her jeg kommer til
å miste en masse ego drevene over-programmerte 
"kirkendom" individer som ikke kan gi slipp på det mest
lumske programmet av dem alle som omhandler den 
patriarkirske kontrollen av deres sinn. Våg å les 
videre om du kan og se forbi alle dogmer og 
indoktrineringer du har fått trykket i deg siden 
fødselen. 

Når man forstår den sanne naturen av skapelsen, vil man
raskt se at det er det feminine som bærer denne frem, 
ikke det maskuline. Det er til og med stavet ut i 
Black`s law 9th for deg om du kan lese den. Jeg 
vedlegger det her for din gjennomlesing med en 
forklaring på dets mer eteriske og spirituelle 
koblinger.
* ward of admiralty, A seaman - so called because of 
the legal view that a seaman, in contractual matters, 



should be treated as a beneficiary and the other 
contracting party as a fiduciary because of the 
perceived inequitability of their bargaining positions.
[Cases: Seamen (;::J 1.]
I am the stock of my Mother/Father, self-evident in the
blood/aether in my lineage/veins, mitochondrial DNA 
"delta 9 Lucifer delta 10 mdna" from my Mother which is
prima facie evidence of my bloodline (rhA+) where my 
Father is the beneficiary of any/all ascendants borne 
to him. The Father (semen*) of any/all borne to him 
render him the beneficiary only, whereas the Mother is 
fiduciary.

Det er her man trenger øyne som ser OG ører som 
hører....Seaman/Semen(sæd) er kun ordspillet domstolene
og mesterne i forførelse boltrer seg i. Om noen stiller
forespørselen "gi meg ditt navn" har jeg kun et enkelt 
svar og det lyder som følgende "nei,jeg vil la deg få 
høre mitt alminnelige kallenavn hvis du trenger en lyd 
for og referere til min fysiske kropp ved". Her følger 
årsaken til at jeg aldri vil gi noen noe som helst uten
min intensjon til å gjøre det frivillig fordi det her, 
nedenfor foreligger kontrakt, som ovenfor. ("As above 
so below") En advokat fra CITY OF LONDON, et STATE BAR 
MEDLEM fortalte meg en gang at "her, handler ALT om 
kontrakt". Å benytte NAVNET uten eksplisitt tillatelse 
fra dets rettfulle eiere, The CROWN, er å delta i 
svindel og bruk av stjålet intellektuell eiendom som 
bekreftet i samtale og ansikt til ansikt med en 
offisiell ambassade tjenesteperson i det BRITISKE HØY 
KONSULATET, OTTAWA, CANADA at det er, FAKTISK, 
bedrageri å gjøre så og dette er årsaken til at jeg 
klarte å anskaffe meg et nød pass som resultat. 

Løgner er blitt servert meg fra flere såkalte 
offentlige tjenestepersoner, juridiske typer, dommere 
og politikere enn jeg har brydd meg om å telle og den 
ene tingen de alle har felles er at de er fullt klar 
over hva de gjør og hvor jeg henviser tilbake til  
"Fraus et dolus nemini patrocianari debent. Fraud and 



deceit should excuse no man. 3 Co. 78." svindel og 
bedrag skal ikke unnskylde noe menneske. 3 Co. 78." 
etterlater alle bedrag, annulert og ugyldige, nunc pro 
tunc ved dets avsløring/avdekkning. Hva jeg lærte under
tiden var hvordan å stille de rette spørsmålene og å 
tvinge dem opp i et hjørne uten å gi dem mulighet til å
skade meg. Spørsmål som "Er det deres ønske at jeg skal
begå svindel?" eller "Er det deres intensjon å lede og 
bistå meg i/til å begå svindel ved og benytte et NAVN 
som helt klart ikke tilhører meg?" Dette er speilene de
ikke klarer å fordøye fordi de vet hva de gjør, mange 
av dem og spesielt de som hevder at de "bare gjør 
jobben sin". 

Det er imidlertid mye glede å finne i deres 
bedragerier, i det de reflekteres tilbake fordi det 
finnes ingen begrensninger plassert på en svindel 
uansett hvor lang tid det måtte ta å avsløre den. Dette
er gleden  ved "nunc pro tunc" eller "nå for da" som 
eliminerer tidsaspektet og bringer alle kriminelle 
handlinger frem i nået for alle å beskue. For de som 
fortsatt ikke kan se sannheten i hvordan det er VI som 
bistår og medvirker i vårt eget bedrag, la meg gjøre 
det enda klarere. Her er noen få spørsmål du i ærlighet
trenger å stille deg selv, sannheten kan ikke benektes 
uansett hvor hardt du forsøker å overbevise deg selv om
det motsatte. Om du ikke klarer å stå ansikt til ansikt
til disse realitetene, så er du ikke våken eller moden 
nok til å bli betraktet som opplyst, lei for å 
informere deg. Mitt eget speil informerte meg og nei, 
jeg var ikke glad heller.

Her er de.....Innehar du noen form for myndighets ID av
noe slag som for eksempel et førerkort, et pass, eller 
hva som helst annet av samme natur? Har du en bankkonto
eller kredit/debit kort? Har du tatt opp lån eller 
gjeldsforpliktelser med kontrakter innenfor systemet? 
Føler du en uopphørlig trang til og kjempe i retten? 
Signerer du ting som sjekker, søknader eller noen form 
for papirarbeider? Kort sagt, benytter du NAVNET fra 



fødsels sertifikatet daglig i alle dine overføringer og
kommunikasjoner? Hvis svaret er ja til noen av disse 
spørsmålene så begår du bedragerier, er i forakt for 
retten og blir betraktet som en krigførende part.

Folk spør seg hvordan politiet slipper unna å banke opp
folk på gaten og jeg sier det er enkelt; de banker opp 
en kriminell som insisterer på og begå svindel ved 
dyden av IDENTITETEN de bærer og hvordan de valgte å 
anskaffe denne av egen fri vilje ved å inngå en 
kontrakt ved og benytte et NAVN som ikke tilhører dem. 
Bortsett fra, om du tror det å skrive ut sjekker fra 
andres kontoer er en god og lovlydig sak selvfølgelig. 
Hva som helst og alle ting som noensinne er skapt i 
ditt univers ved å benytte NAVNET på fødsels 
sertifikatet tilhører IKKE deg....PUNKTUM og som Bill 
Hick`s sier, "Jeg hører din indre dialog, du tar feil, 
hev deg over det"...... Inntil du kan konfrontere 
faktumet at du har blitt dupert i stor skala, vil du 
fortsette å kjempe en tapende kamp mot horene av 
Babylon fordi du bærer "dyrets merke" og de vet det. 

De har deg nettopp hvor de ønsker å ha deg; i permanent
vanære frem til spørsmålet "Hvem eier NAVNET?" det 
første spørsmålet som stilles om du må møte i retten. 
For og utdype din forståelse av hvordan rettssystemet 
fungerer kan det være du ønsker å se veldig nøye på 
Tami Pepperman`s arbeide med å avsløre achilles helen 
til den gudommelig feminine jeg har referert til. For 
at de mørke fyrstedømmer skal kunne kontrollere dette 
stedet og våre liv og sinn, må de fange vår kreative 
spirituelle energi for at de selv skal få den energien 
disse vampyrene trenger for å fortsette. Nei, dette er 
ikke kun et fysisk spill og når sannheten skal gjøres 
kjent, utgjør det fysiske den minste prosenten av den 
virkelige kraften som ligger skjult for den blinde. Jeg
vet mange av dere endelig har begynt å se gravitasjonen
i situasjonen og spør dere selv om hva dere skal gjøre 
for å kunne stå frem i ære her og nå..     



Den første tingen som trenger å skje er å våkne opp til
disse realitetene og skifte intensjon. Det er alt for 
lett å bli overveldet av alle situasjoner og 
forviklinger  du har i dette livet men ha litt fred i 
viten om at du har nye perspektiver på ditt eget 
slaveri og hvordan du formes til å tjene det. Å 
forandre intensjon krever baby skritt doktrine samt å 
kun gjøre det nødvendige og det du lett kan 
gjennomføre, skritt for skritt. For noen av dere vil 
det å vil det å ringe banken for og ta en prat med 
filialsjefen angående hvem som eier navnet/kontoen, 
osv. Det kan være du ønsker å stille skatt og 
ligningskontorene noen av de vanskeligere spørsmålene 
samtidig  som du gjør dem medvirkende til å assistere i
bedrageriene. 

Det er virkelig ganske enkelt at hvis NAVNET ikke 
benyttes  og enda viktigere , at ingen signaturer gis, 
vil dette systemet og dets vampyrer bokstavelig talt 
sulte i hjel over natten. De mer gløgge og spirituelt 
våkne , vil allerede ha forstått at signaturen skrives 
ETTER intensjonen/spirituell kontrakten og ikke foran 
den. Handling kommer alltid etter tanken. Hvis du har 
intensjonen; er det kontrakt selv uten at andre fysiske
handlinger utøves. Jeg kommer til og vedlegge en annen 
artikkel ved bunnen av denne essay`en som er hva jeg 
sendte til forskjellige myndighets kontorer osv. for og
få intensjonen min ut der fordi jeg kjenner kraften i 
intensjon hvor årsak og effekt allerede gir krusninger 
gjennom universet. Husk alltid, dere er guder og dere 
har blitt lurt vekk fra det i veldig lang tid og har 
gjennomgått umåtelige lidelser gjennom mange livsløp. 
Tid for å våkne opp en gang for alle.....sannheten er, 
dropp navnet og vinn spillet så vi alle kan komme 
tilbake til å være de fantastiske skapervesenene vi er 
og ikke de sinnes løse slavene vi ble. Masse kjærlighet
og lys, kate of gaia.......

p.s Hvorfor er det viktig å forstå hva en gave virkelig
er: GAVE: en frivillig overføring av eiendom utført 



uten omtanke, skal vite, for hvilket ingen verdi mottas
i retur. De essensielle komponentene i en gyldig 
komplett gave av personlig eiendom er: giverens 
kompetanse til å forstå naturen av denne handlingen; 
giverens frivillige intensjon i å gi en gave (på 
Engelsk kalt DONATIVE INTENT); OVERLEVERINGEN enten den
er fysisk eller symbolsk; AKSEPT, faktisk eller 
tilegnet; komplett avhending av all kontroll fra 
donoren; og en mangel på hensyn/vederlag til gaven. En 
overføring som innebærer en gave kan ha betydning i 
flere skattesammenhenger. For eksempel, KVITTERING på 
en gave ekskluderes fra brutto inntekt hos mottageren, 
mens overføreren kan være underlagt den samlende 
eiendoms og gave beskattingen. 

DONATIVE INTENT (Black`s 8th): intensjon om å overgi 
DOMINION og kontroll over GAVEN gjøres/lages.

DOMINION: å ha BÅDE tittel OG besittelse av eiendom; og
ha KONTROLL over både eierskap og benyttelse.  

1. Gitt NAVN......ufullstendig gitt av foreldrene 
grunnet ingen avsløring....frivillig kun på grunnlag av
bedrag, tilbakeholdt grunnlag og forfalsket intensjon 
fra falsknernes side som igjen annullerer/nullstiller 
intensjonen til "donorene".....nok er sagt om dominion 
og hvordan dette syr seg pent og ryddig inn...kate 

Oversettelse....stÅle Ehyeh Asher Ehyeh


