
ATTENTION: LAW/BY-LAW ENFORCEMENT, MILITARY etc.

Visste du at?......... 

1. Du har sverget din levende sjel til en død, fiksjonal CORPORATION navngitt som the CROWN CORPORATION, CITY OF 
LONDON, STATE og at du er, som faktum, en UTENLANDSK STRIDENDE og FIENDE AV STATEN hvor enn du måtte 
befinne deg utenfor nevnte halvannen "kvadratkilometer"/CITY OF LONDON, STATE? 

2. Ved dyden av å hevde og være NAVNET på FØDSELATTESTEN, er du, som faktum, skyldig i bedrageri og videre i 
OPPFORDRING OG MEDVIRKNING TIL Å FORLEDE INN I SLAVERI/SLAVEBINDE en hver levende sjel du krever et NAVN 
fra, fordi også disse begår bedrageri via KOMMISJON/UNNLATELSE av dette faktumet gjennom ignoranse av det?

3. Du begår, som fakta, den kriminelle handlingen FALSK IDENTIFIKASJON ved og under FALSK PERSONIFISERING bære 
en uniform separat fra ditt sanne, levende selv? 

4. I dine overherrers øyne har du ikke høyere anseelse enn et lik, "dimmelenken" med "dødsmerket" fra militæret, 
ringer det en bjelle? mesterne vil benytte seg av deg så lenge du anses anvendelig inntill denne statusen utløper og du 
blir "collateral damage" på lik linje med de du dreper, kidnapper, stjeler fra, voldtar, forleder/tvinger inn i slaveri etc. et 
al  i din dagligdagse "utførelse av dine plikter"? 
(Sjekk definisjonene selv i Black`s Law Dictionary 9th Edition, og nei, det er ikke navnet til en sjørøverkaptein det er 
B.A.R.domstolenes definisjons ordbok: "Dreper" - skudd i kammeret anses for overlagt drap. "Kidnapper" - 
omplassering av barn, menneskehandel.. "Tyveri" - beslag, tvangsinndrivelse, tvangsutkastelser, bøtelegging..  
"Voldtekt" - å legge hånd på et medmenneske uten dettes samtykke, arrestasjoner.. "Forlede", "Tvang", "Slavehandel" 
etc. et al nunc pro tunc)

5. At de folkene du har blitt fortalt er dine fiender er nettopp de som faktisk forsøker å vekke deg og resten av 
menneskeheten til kriminaliteten du bevisst eller ubevisst begår for dine herskere hvor du garanterer ditt eget slaveri i 
og med at selve navnet du tror ER deg, er en død, CORPORATE FIKSJON/BOND/AKSJE/CORPORASJON og EIES av  
CROWN CORPORASJONEN som levnet deg og alle IKKE-TEMPEL B.A.R. MEDLEMMER/menneskeheten D.V.A./DØDE 
VED ANKOMST i det du/vi ble født? 

6. At: " Jeg fulgte bare ordrer" ikke FORSVARES av/fra Universal Law hvor DU dermed er FULLT ANSVARLIG/kjent 
for/ved dine handlinger for ALL skade du engasjerer i  sverget ved vitende/uvitenhet ved/for kommisjon/unnlatelse 
ved hvilke som helst og alle forbrytelser du begår i dyd av dine "URENE HENDER" STATUS, alle handlinger gjennom 
UTFØRELSE AV DINE PLIKTER er, som fakta, KRIMINALITET MOT MENNESKEHETEN?

7. At ettersom DU IKKE er ett TEMPLE B.A.R. (BRITISH ACCREDITED REGISTRY) MEDLEM, begår DU som resten av 
menneskeheten bedrageri hvor bruk/krav/fremtreden av/under NAVNET som er REGISTRERT til the CROWN 
CORPORATION  og hvor alle ORDRER du gir/mottar er, som fakta, utført i BEDRAGERI under FALSK 
IDENTITET/PERSONIFISERING hvilket klassifiseres som GROV KRIMINALITET, enhver HANDLING du medvirker til utøves 
på bekostning  av dine samtidige IKKE-B.A.R. MEDLEMMER, som familie, venner, slekt osv. hvor du ved BISTAND OG 
MEDVIRKNING TIL BEDRAGERI FORLEDER FOLK INN I SLAVERI hvilket er KRIMINALITET MOT MENNESKEHETEN.      
Jo det er du/dere som ved håndhevelse legger til rette for de som kontrollerer DEG, din familie og livene til enhver 
familie på jordens overflate. Mens disse konseptene kanskje ikke er umidelbart åpenlyse er det viktig for meg og gjøre 
DEG oppmerksom på dine forbrytelser, det være seg ved ansettelsesforhold/kommisjon eller unnlatelse hvor ignoranse
av disse faktaene som nå er gjort kjent for deg hvor du nå etterlates med OVERLAGT INTENSJON/SAMTYKKE hvor 
ignoranse aldri var eller kommer til å bli en posisjon til forsvar. En hver handling utført av dere menneskehetens 
"begravelsesbyrå" som en helhet. En hver bot dere skriver ut, et hvert liv dere tar, et hvert barn eller hjem dere hjelper
til med og stjele viser nå bare klart at din sjel er til salgs i og med at alle disse handlingene begås for penger skapt på 
FØDSELSERTIFIKATENE/LENKEDE SJELER etterlater dere like så mye vampyrer som de dere tjener. Dere er de DØDE, 
SOM BÆRER UT DE DØDE. Ved dine handlinger, skal DU være kjent. For flere BEVIS for denne realiteten gå til 
http://kateofgaia.wordpress.com Det kan være en god ide og medbringe et speil for å spørre deg selv: "HVEM ER JEG I 
VIRKELIGHETEN." På tide dere hever dere over "elitens le-gale politi corp(u)s" status eller hva?


