
 
 

Wist je dat jij een misdadiger bent ....... ? 
binnen dit ‘staatssysteem’ ! 

 
 

N.B.:  dit zijn FEITEN, geen theorieën. 
 

Attentie! Aan alle “vrije mensen op het land/soevereiniteits goeroes”, “soevereine”  
burgers, patriotten enz., en aan de hele mensheid: 

 
 

1. … als je de NAAM GEBRUIKT OF CLAIMT, om te gebruiken/bezitten, waarvan jij denkt dat 
het de jouwe is, maar die dat NIET is, omdat deze is AFGESTAAN/WEGGEGEVEN aan de 

Crown Corporation / kerk / staat, door je ouders bij je geboorte, d.m.v. geboorte“aangifte”. 
 

2. … als je EIGENDOM claimt van iets, ongeacht wat, dat GEREGISTREERD is: N.B. ALLE 
dingen/mensen die GEREGISTREERD zijn, ZIJN EIGENDOM VAN DE CROWN CORPORATION. 

 
3. … Jij wordt automatisch als een dief beschouwd als je iets, wat dan ook, claimt wat de 

NAAM, die je frauduleus als de jouwe claimt, op een REGISTRATIE/ EIGENDOMS AKTE hebt 
staan, en daarom kunnen en zullen RECHTBANKEN en POLITIE alles stelen dat jij beschouwt 

als jouw bezittingen, maar die dat NIET zijn. In feite pakken zij alleen maar datgene terug 
dat moedwillig was/is GEGEVEN/afgestaan aan de Crown Corporation, hun meester. 

Een GEBOORTEAKTE/GEBOORTEBEWIJS/GEBOORTECERTIFICAAT kan NIET gebruikt worden 
voor IDENTIFICATIE, en IEDEREEN kan een KOPIE BESTELLEN van JOUW GEBOORTEAKTE/ 

GEBOORTEBEWIJS/GEBOORTECERTIFICAAT, en dat zelfs met minimale informatie. 
 

4. … Jij bent een ‘ethisch en seksueel verdorven’ misdadiger als je willekeurig welke licentie/ 
bevoegdheid/certificaat/vergunning voert of bij je draagt. 

Licentie komt van het woord “licentious” hetgeen betekent “bandeloos, ongebreideld”, en 
daarop staat ook weer bewijs van die ‘legale/wettelijke’ NAAM die je in fraude claimt. 

 
5. … De rechtbanken houden JOU automatisch in ONEER/schande als je de NAAM claimt als 
de jouwe en je ermee identificeert op enigerlei wijze, EN je wordt BORG/ONDERPAND voor 

de OBLIGATIE die is gecreëerd met die NAAM, hetgeen de GEBOORTE AKTE (- bewijs, - 
certificaat) genoemd wordt, en dit doe jij uit VRIJE WIL hoewel in onwetendheid. 

CONTRACT/AANSPRAKELIJKHEID met/van JOU kan alleen gecreëerd worden als JIJ hun 
LEGALE/WETTELIJKE NAAM claimt welke ZIJ, de CROWN CORPORATION in hun bezit hebben, 

en: GEEN ENKELE RECHTBANK kan je treffen of (aan)raken als je dat NIET doet. 
De ‘legale’ NAAM is de PIN in de handgranaat waar ZIJ als de dood voor zijn, dus trek die eruit. 

 
 
 
 



 
 
 

6. … Uitsluitend leden van de ‘BAR/BALIE’ (zijnde ‘advocaten’ en ‘rechters’) hebben RECHT 
van COPYRIGHT, hetgeen betekent ‘rechten’ op het gebruiken van alle auteursrechtelijk 

beschermde namen en titels etc. om hun “eer” te beschermen in de rechtbank. 
En dat is de reden waarom degenen die een NAAM claimen en/of gebruiken om “zichzelf” te 
VERTEGEN-WOORDIGEN, NIET gehoord kunnen worden, daar JIJ wordt geacht DOOD te zijn; 

en doden spreken niet. 
 

7. … Alle bankrekeningen, hypotheken, leningen, bedrijven, kinderen, HUWELIJKEN en ook 
ECHTSCHEIDINGEN etc. welke zijn GEREGISTREERD/GECREËERD onder de NAAM (waarvan je 
denkt dat jij deze bent en/of bezit) zijn feitelijk EIGENDOM van de CROWN CORP. en iedere 
poging om deze zaken te claimen, is een opzettelijke en onwetende daad van FRAUDE, want 

ALLE zaken die binnen deze CONTRACTEN vallen zijn EIGENDOM van de KERK/STAAT/KROON. 
 

8. … Alle IDENTIFICATIE gecreëerd vanuit de GEBOORTEAKTE NAAM waarvan jij denkt dat die 
van jou is, is VALSE PERSONIFICATIE/UITBEELDING/VERTOLKING en is daarmee VALSE IDENTIFI-
CATIE vanwege gebruikmaking van EIGENDOM van de CROWN CORP. zonder toestemming, en 

dit is een ERNSTIG MISDRIJF. (Capital offense: halsmisdaad.) 
Iedereen die claim legt op een NIET bij de ADVOCATUUR horende TITEL , zoals b.v.“politie-

agent”, volvoert feitelijk dubbele VALSE PERSONIFICATIE omdat hij/zij geen RECHT van COPY-
RIGHT bezit waar de leden van de BAR/ADVOCATUUR dit wel bezitten. 

 
9. … Deze FRAUDE door de CROWN CORPORATION wordt EENVOUDIG bezworen, ontmanteld 

en OMGEKEERD, door het onthullen van de opzet en bedoeling van de CROWN CORPORATION, 
om de mensheid te MISLEIDEN / VERLEIDEN EN UITLOKKEN tot FRAUDE door gebruikmaking 

van onwetendheid en onbekendheid van de feiten omtrent CONTRACTEN/OVEREENKOMSTEN. 
 
 

*** 
 
 
 

N.B. Voor meer informatie zie : http://losethename.com of  http://kateofgaia.wordpress.com 
en ga naar “kate’s writings” bij ‘The Long and Short of it’ en ‘i, Who Shall Not Be Named’, om te 

beginnen. 
Er staan daar vele andere stukken die onthullen “HOE” de mensheid in slavernij gebracht werd 
EN de weg daar uit. Deze PIL zal de allermoeilijkste zijn die jij in je leven slikt, maar bij lange na 

niet zo verstikkend als ALLES binnen dit slavernijsysteem, dat jou letter-lijk geheel en al als 
zijnde HUN eigendom heeft geclaimd. 

 
Vertaling: chris 

 

http://losethename.com/
http://kateofgaia.wordpress.com/

