
Jeg, som ikke skal være ved navn erklærer herved til alle med urene hender;

Vær nå klar over at alle ord/stavelser på/inne i dette dokumentet kun skal være av min vilje og intensjon. 
Foruten antagelser/formodning på/av/ved/for noen/alle implisert hvor min frie viljes valg aldri skal trenges 
inn på hvor min intensjon er min intensjon og ingen andres;

Mens et enormt bedrageri er avdekket og er lagt åpent hvor urene hender nå er i lyset for alle å se hvor 
hvem som helst/alle med urene hender må dømme bare seg selv, toto genere;

Mens tilbakehold/ingen-avsløring/ingen-videreformidling har til intensjon å bedra i den handling, hvilken
som helst/alle kontrakter på kropp/legeme, sinn, er annullert og ugyldige, nunc pro tunc ,praeterea,
praeterea, praeterea ab initio, ad infinitum i overlagt intensjon å begå svindel ved unnlatelse og/eller

kommisjon hvor andre og alt er innbefattet og;

Mens trussel om tvang oppfattet eller reell er bevis for overlegg/intensjon liksom medvirkning og samtykke
i dette bedrageriet og hvor antagelse og forutinntatthet er involvert, derfor tilintetgjort og hvorved hver og
en er kjent ved sine handlinger av at deres overlagte intensjoner både ved vitende eller ved ignoranse av de

guddommelige lover under hvor alle står og;

Mens alle signaturer, kontrakter, antagelse , forutanelser etc. et al er gjengitt annulert og ugyldig ab initio
ved at alle er i forakt/bedrageri hvor de KRONE/CROWN eide COPYRIGHT navn/ene

(slett linjen her og fyll inn navn på familie og venner) 

  ...........................................................................................................................................................
er innbefattet/omhandlet og;

Mens intensjonen å begå svindel via bedrag/avledningsmanøvre og overlagt skjule sannhetene hvor
intensjonen å slavebinde menneskeligheten/menneskeheten til/ved kirke/stat er i denne intensjonen fullt

avdekket hvor hver og en sine handlinger gjør hver og en kjent og;

Mens alle registrerte navn er, som fakta, eiendom av CROWN/VATICAN, alle anliggender hentydende til slike
registrerte navn og bruk av disse etterlater alle parter falsknere/i forakt via overlagt intensjon og forføre

og/eller av ignoranse benytte/t i alle anliggender av kirke/stat forblir anliggender av kirke/stat hvor bruk av
de registrerte navn/ene er involvert og hvor innblanding av tredjeparter tydelig/beviselig ved min

benyttelse eller ved hvem som helst/alle andre/s bruk av de fastslåtte/erklært registrerte navn/ene og;

Mens det ikke er min intensjon og begå svindel eller annen/andreforakt/foraktelige gjerninger, er min
intensjon like sterk i aldri å støtte eller samtykke til at noen annen levende sjel via egensindig kunnskap eller

ignoranse på/i de/deres/min del/ hvor bruk av eller krav/påberopelse av/mot de listede/nevnte navn/ene
vil gjøre/gjengi et slikt forsøk til en overlagt handling/dåd og; 

Mens/hvor all/hvilken som helst bruk/benyttelse av kirke/stat/lig identitet basert på disse/alle CROWN
COPYRIGHT navn/ene i alle varianter/variasjoner forlater/setter brukeren i svindel absolutt via deres

ignoranse og ved unnlatelse av avsløring av/ved kirke/stat og;



Hvor/mens enhver/alle krav fremsatt av enhver/alle deltagende/agenter/levende sjeler mot en
annen/levende sjel i/med vitende og vilje eller av /i ignoranse ved utførelse/handling skyldig i svindel

gjennom/ved denne handlingen ved å bemyndige og/eller unnlatelse/skjødesløshet/svikt å begå mened
gjennom/ved avgivelse av falsk vitnesbyrd/forklaring og er i forakt mot kirke/stat/selvet og med overlagt

vilje/intensjon oppfordre og bistå forfalskede avledningsmanøvre/ hvor påbedømmelse/dom ilegges
hver/alle agenter for kirke/stat/selvet ved handlingen å kreve CROWN COPYRIGHT svindel/bedrag og;

Likesom motiv (spirit/sjel) må bevises hvor alt/alle tas i betraktning, er det nå i kirkens/statens embete at
den overlagte intensjonen om og begå svindel/forfalskning ab initio er uten intensjon å gjøre så/dette.

Med forehånds kjennskap/viten har agenter/presteskap/BAR (British Accredited Registry) medlemmer alle
under ed/edsvorne etc. et al til/av/for/ved med kirke/stat med overlagt vilje bedratt/svindlet

menneskeheten og er, ved sine handlinger alle bundet til kirke/stat ved ed sverget/tatt/gitt dømt ved/av/i
alle skadelige handlinger mot hvemsomhelst/alle skadet og;

Mens forfalsket intensjon fra alle bundet til kirke/statsentiteter/Id-entiteter/levende sjeler/fyrstedømmer er
synlige via utelatelse og/eller kommisjon ved skadelige/intensjon å skade av/for/ved handlinger fra alle

vesener som benytter et NAVN til bedragerier ab initio, alle krav fremsatt/tvunget/antatt/anslått etc. et al
er, som faktum bedragersk ved kilden av/for/ved alle som påberoper noe/noen/alle lovlige NAVN/ fiksjonale
id-entiteter/tittler etc. et al og/eller derfor hvilkensomhelst/alle former/aliaser/tilnavn og er av/ved/for den
kriminelle intensjonen å gjøre så ved bruk av den intellektuelle eiendommen til en annen levende sjel/ånd

eller død fiksjonal entitet hvor JEG er toto genere, sjel, sinn, kropp og;

Videre,og engasjere i slike forsettelig destruktive handlinger av skade/avledning/tyveri/tvang osv. et al mot
en annen via noen/alle middler vises ved sine handlinger og behøver/trenger aldri å dømmes/bedømmes

fordi handlingen er dømmende i/av seg selv, døm ikke om du ikke skal dømmes hvor antagelse/forutsettelse
ikke kan/ikke gjør/ikke vil eksistere etter selve handlingen og;

Videre,noen/alle REGISTRERINGER/REGISTRERE/REGISTERE ved utelatelse og/eller kommisjon hvor full
avsløring ikke er beviselig, i intensjonen til kirke/stat/noen/alle som påberoper slike

forbindelser/assosiasjoner ved hjelp av frivillige eder, signaturer (cursive), titler, osv. et al er, som
faktum/faktisk, frivillige handlinger av forut-bestemt svindel bevisst eller ubevisst hvor feilaktig(e))

forpliktelse(r)forbannelse(r) har/er/var intensjonen hvor forpliktelse(n) er re-plassert tilbake på de som
bevisst og/eller i ignoranse av deres bedragerier gjør så ab initio, ad infintum, nunc pro tunc, praeterea,

praeterea, praeterea og;

Videre er/var det aldri min intensjon og bevisst benytte annens eiendom hvorav noen/alle ting
REGISTRERT/REGISTER er, som faktum, hevdet åvære slik intellektuell eiendom tilhørende en annen,

navngittkirke/stat/CROWN/KRONEN hvor min Mor og Far ("avdøde" om tilfelle?), var uvitende, i ignoranse,
hjulpet og oppfordret til samtykke i slike kirke/stats kontrakter, i alle former fysiske(phi-psi-

cull)/spirituelle/mentale og;

Videre,plasserer jeg onus (own-us/eierskapet) tilbake på/re-turn-ere til alle skapninger ved dyden av deres
ed etc./osv. et al og selv-dømt/selvfordømmende i deres/sine handlinger, noen/alle forpliktelser skapt av

hvilken som helst/alle kontrakter inngått basert på denne svindelen/original synden/intensjon(en) om å av-
svindle er annulert/nullifisert og ugyldig ab initio, ad infinitum nunc pro tunc og;



Videre,er alle forpliktelser plassert mot meg-selv skapt av dette bedraget ugyldige like så mye som den
oppfattede/antatte/forutsatte gave, utenomtanke for hvilketsomhelst/alle NAVN(ENE) som omhandles ved

at et FOND/GJELD var/er/har blitt opprettet i form av et FØDSELSERTIFIKAT med en tilordnet/assosiasert
gjeld, ikke/ingen verdi, hvor JEG var antatt/forutsatt og være den verdien foruten/void/manglende mitt

frivillige samtykke hvor det var/er/har vært bevisst intensjon fra/av/for alle parter som initierte/igangsatte
slike handlinger av forpliktelser på/oppe på denne, deres GJELD og;

Hvor følgende betraktninger er klart synlige for hvemsomhelst/alle som engasjerer seg i handlinger av
handel (Whore of Babylon) ved og benytte NAVN (mark of the beast) er/var/har vært/vil være å handle i

bedrag og skape skadelig/kannibalisme mot sine medmennesker menneskelige/vesener siden all fiat valuta
er basert på forannevnte FOND/BONDS og er skyldig i menneskehandel i høyeste grad/rang/klasse i å trosse

skapelsen hvor forbruk/dekonstruksjon/ødeleggelse følger og;

Mens forsettelig intensjon fra hvemsomhelst/alle villige/frivillige tilknyttede/medlemmer/edsvorne
skapninger/vesener av kirke/stat/CROWN/KRONE er bevismessige bevis av/ved/for hvilkensomhelst/alle
handlinger begått/utført mot en annen hvor hvilketsomhelst/alle REGISTRERTE NAVN omhandles like så
mye som at avsløring av nevnte aldri ble gitt/tilbydd hvor hjelp/støtte og oppfordring til bedragerier er

intensjonen og hvor alle nevnte følgelig/som følge har urene hender og;

Mens hvilkensomhelst/alle REGISTRERTE "ting/besittelser" er, som faktum/faktisk,
eiendommen/besittelsen/besettelsen til-hørende kirke/stat/KRONE/CROWN (copyright) hvor ethvert krav

fremsatt av hvemsomhelst/noen/alle ikke edsvorne til nevnte er anliggender av/for
kirke/stat/KRONE/CROWN like så mye som villig/med vilje inntrengen og fristelse/lokkemiddel inn i slaveri
via tredje parts innblanding/involvering inn i slike saker som ikke omhandler/bryr meg, den ene som ikke

skal være ved NAVN hvor mitt eget kallenavn er mitt eget og aldri skal bli gitt og;

Med videre,innebærende av/ved dette FØDSELS SERTIFIKATET(S)
(lang(e)utgave/kort(E)utgave)forførelse/bedrageri/ikke-avslørende/viljefulle/bevisste handling av

svindel/bedrag, det eneste DOKUMENT(ET) noensinne/noen gang villig gitt som bevis på intensjonen og
begå/utførebedrageri/svindel/hjelpe og oppfordre svindel/bedrag ved/av/for

kirke/rett/stat/KRONE/CROWN etc. et al og alle edsvorne/bundet forsettelig til slike
titler/fiksjoner/korporasjoner hvor krav også fremsettes at nevnte tilsynelatende påtar seg

foreldrerollen/parens patriea (legemliggjørelse av staten) og har/er faktisk/som
faktum,kidnappet/misbrukt/skadet/påført skade til/mot/på hvemsomhelst/alle i bedrag påstått og være

"ward of admiralty" hvor Mor er overlatt midler/fondet til forvaltning, med Far som begunstiget
betalingsmottager ab initio og; 

Mens the rites(phonics) "rettighetene" til både Mor/Far har blitt stjålet via tildekning/non-disclosure og
villig intensjon som bevist ved handlingene av de/dem, edsvorne/villige påføring(er)hvemsomhelst/alle som

hevder/påstår og være av/for/ved kirke/domstoler/stat/KRONE/CROWN i form av
FØDSELSERTIFIKAT(ET)/lisenser/ekteskap/FAMILIENAVN/skatt/avgifter/registreringer etc. et al ab initio

derfor;

Er det/din villige intensjon av denne/deg av/for/ved/i/inne i kirke/stat/CROWN etc. et al
vesener/skapninger levende/døde fiksjoner ved tvang, ved vold eller misledende middler, og få meg til å

inkriminere meg selv til tross for at jeg er fullstendig klar over dette doble bedraget hvor villig intensjon om
og gjøre meg/deg skyldige ab initio ved å hevde og eie/være noen/noe som er/var/aldri har vært



min(e)/din(e) å være/kreve?; 

Er det din (ved edsvoren entitet) intensjon å støtte og oppfordre fortsettelsen av dette
bedraget/kannibalismen/barnekidnappingen/menneskehandelen/tyveri etc. et al via fiksjonale

HANDLINGER/LOVER etc. et al ved/av/for døde entiteter ved/for/av døde entiteter (de døde bærer ut de
døde) hvor jeg er en av de levende versus en fiksjonal død entitet skapt ved/for/av

kirken/domstolen/staten/KRONEN/CROWN ved å forlede/oppfordre meg via
vold/håndhevelse/tvang/bedrag å stille som kausjonist den kirke/stat/domstol/KRONE/CROWN skapte

gjeld(en)?;

Mens en hvilkensomhelst/alle bedragerier ved dyden av sin intensjon og skapelse forblir bedrageri,
uavhengig av tiden det må/måtte ta for slike hvilkensomhelst/alle bedragerier og avdekkes, alle kontrakter

er nullifisert og ugyldige ved oppdagelse av bedrageri avdekket er, som faktum/faktisk, nullifisert og
ugyldige, ab initio, nunc pro tunc hvor alle energier stjålet i noen/alle former skal re-turneres hvor

intensjonen å begå bedrageri mot meg har vært/er/vil være med INTENSJON;

Det er ikke/har aldri vært/vil aldri være min intensjon og villig medvitende begå bedrageri hvor mis-
forståelser i ignoranse ved kommisjon og/eller unnlatelse er pre-sent (tilstedeværende) og hvor

hvilkensomhelst/alle mine handlinger ikke er i forakt/contempt(with temptation) av
noensomhelst/noesomhelst hvor et hvilket som helst vesen/skapning med forsett velger å forakte meg nå

er med intensjon om å gjøre så. Alle kontrakter/dokumenter/signaturer/overenskomster etc. et al er nå
nullifisert og ugyldig/tom hvor en hvilkensomhelst/all GJELD skapt/opprettet av

kirke/stat/domstoler/KRONE/CROWN er tilgitt/ettergitt/re-turned hvorfra den ble opprettet/skapt (tilgi oss
vår skyld som vi tilgir våre skyldnere) hvor JEG er den uten kontrakt levende med gjelds FONDET/BOND id-

entitet som er eiendommen/besittelsen/ansvaret (an-svar-et)(re-spawn-ability) til den/de som skapte det;  

Det er videre forpliktelsen til hvemsomhelst/alle edsvorne vesener/skapelser av/ved/for
kirken/staten/domstolene/ å returnere min energi/skapelser/livskraft stjålet/bortført via denne

originalsynd/intensjon om å bedra min Mor og Far hvor de hjalp og oppfordret i/til min egen svindel ved
hjelp av bedrag/forførelse/overdekkelse/ikke avslørelse hvor dine urene hender er/har vært

innblandet/medvirkende. JEG søker ingen hevn, JEG tilbyr ingen for-dømmelse/dom og returnerer
skyld/gjeld/tilgivelse forpliktelsene til de/alle som ville/ha bedratt meg hvor kriminalitet mot hele

menneskeheten har blitt/blir/er utført/utføres med bevisst/villig intensjon frem/i lyset for alle å se; 

Ved sine handlinger er man kjent og in-stantly/øyeblikkelig dømt i/av/for/ved slike handlinger hvor
intensjonen er blottlagt for alle å se i/av/ved/for hvemsomhelst/alle slike akter/handlinger for hvilket

alle/hvemsomhelst skapning/vesen med vilje/villig ved/for/av kommisjon/unnlatelse/utelatelse er holdt og
bundet dømt av dem/seg selv. Handle i henhold, ellers/hvis ikke bli dømt av/for/ved/i seg selv/deg selv full

toto genere.


