
ADVARSEL: LEGAL/JURIDISK AVDELING

Til Den Det Måtte Angå:

*Vennligst merk: Jeg, den levende er fullstendig klar over at hvilket som helst/alle krav fremsatt
omhandlende et CROWN CORPORATION EIET NAVN er, som fakta, en innrømmelse av BEDRAGERI under

FALSK IDENTITET/PERSONIFISERING hvor handlingen anses og være GROV KRIMINALITET,

1. Ettersom DU, som avsender/avsenderen, har postlagt noe med FORUTINNTATT/ANTAGELSE AV LOV at jeg,
den levende, på noe vis skulle være TILKNYTTET/FORBUNDET til CROWN COPYRIGHT NAVNET REGISTRERT

ved fødsel er, som fakta å OPPFORDRE/MEDVIRKE til en annens BEDRAGERI om jeg skulle akseptere;

2. Enhver/alle ting/gjenstander postlagt er, som fakta KONTRAKTER ettersom/fordi AKSEPT ER
FORUTSATT/ANTATT grunnet den UPU/VATICAN CITY, STAT POSTKODE ADRESSE/ÅPNE POSTKASSE

TILGANGEN involvert og knyttet til det CROWN/KRONE EIDE NAVNET som ikke er meg/min EIENDOM hvor
det er INTENSJON Å FORLEDE INN I SLAVERI/SLAVEBINDE fra deg, avsenderens del, er INTENSJON til å begå

FORFALSKET SUBJEKTIV KUMULASJON/SAMMENFØYNING som sådan og, for hvilket DU er fullstendig
erstatningspliktig i din nåværende SLAVE STATUS;  

3. Du som AVSENDER er, som fakta, agerende i bedrageri ved dyden av NAVN/TITTEL/STILLINGEN du
PERSONIFISERER og MEDVIRKER i overlagt forsøk ved OPPFORDRING TIL BEDRAGERI med "URENE HENDER"
hvor konstituert god tro øyeblikkelig frafaller/fjernes herfra/heretter og er STRAFFERETTSLIG ANSVARLIG og

SKYLDIG i INTENSJON om å gjøre så ved vitende/uvitenhet;

4. Videre fortsettelse av dine forsøk på å fremskaffe TILKNYTTNING/BINDING via avledende/villedende tiltak
det være seg bevisst eller ubevisst etterlater BEVIS FOR INTENSJON om å gjøre så mens eier av rettighetene
til ethvert/alle LEGALE NAVN tilfaller navngitt the CROWN CORPORATION, CITY OF LONDON, STATE, TEMPLE

B.A.R eier enhver/alle ERSTATNINGSANSVAR for enhver/alle REGISTRERTE KORPORASJONER/LEGALE
PERSONER etc. et al; 

5. Enhver/all videreføring/forfølgelse av LEGAL BINDING/FORFØRING TIL SLAVERI/FALSK
IDENTITET/PERSONIFISERING er og, skal heretter, anses utført med INTENSJON via

POSTSVINDEL/BEDRAGERI mens NAVNET du søker er en FIKSJONAL CORPORATE LEGAL ENTITET og
EIENDOMMEN TIL THE CROWN CORPORATION under COPYRIGHT; 

6. Ethvert/alle forsøk/handlinger for/ved bruk av COPYRIGHTED, INTELLEKTUELL EIENDOM er, som fakta,
den KRIMINELLE handlingen KRENKELSE AV OPPHAVSRETT mot de legale eierne av noen/alle tidligere

nevnte forutinntatte/antagelser mot NAVNET ulovlig lagt krav på av deg/forledet av en annen.
Vær vennlig å kontakte de rettmessige eierne av denne KORPORATIVE GJELDSFORPLIKTELSEN for å

balansere noen/alle legale fordringer du feilaktig tror er mine, den levende, hvor den OPPRINNELIGE
INTENSJONEN å forføre via tildekkning/tilbakehold av opplysninger utelukkende tilhører CROWN

CORPORATION, CITY OF LONDON, STATE, TEMPLE B.A.R. LORD MAJOR (BEGGE VALGTE/UTNEVNTE MAYORS,
BORGERMESTERE), CITY OF LONDON. Ha en fortsatt fin dag!

Jeg, som ikke skal være ved legalt navn. 


