
ŞTIAI CĂ EŞTI UN INFRACTOR? ....... 

*Vă rugăm să notaţi: acestea sunt FAPTE, nu teorii. Atenţie, „Oameni liberi ai pământului / guru ai Suveranităţii, 

cetăţeni Suverani”, patrioţi, umanitate în general etc. … 

1. Dacă îţi foloseşti sau pretinzi că îţi foloseşti / deţii NUMELE, care crezi că este al tău, dar nu este, pentru că a fost DAT 

CORPORAŢIEI COROANEI / bisericii / statului de către părinţii tăi la naştere…  

2. Dacă pretinzi PROPRIETATEA asupra a orice este ÎNREGISTRAT, pentru că toate LUCRURILE / toţi OAMENII ÎNREGISTRAŢI 

sunt proprietatea COROANEI…   

3. În mod automat eşti considerat hoţ, dacă pretinzi ORICE / TOT ce poartă NUMELE pe care în mod fraudulos îl pretinzi ca 

fiind al tău, într-o ÎNREGISTRARE / PROPRIETATE, iar INSTANŢELE şi POLIŢIA care pot şi vor „fura” ceea ce crezi că este 

proprietatea ta, dar de fapt nu este, nu fac decât să recupereze ceea ce a fost DAT de bunăvoie COROANEI, stăpânului 

acestora. UN CERTIFICAT DE NAŞTERE NU POATE fi folosit pentru IDENTIFICARE şi ORICINE poate COMANDA O COPIE a 

CERTIFICATULUI tău DE NAŞTERE, cu informaţii minime.   

4. Eşti un infractor pervertit moral şi sexual, dacă porţi o LICENŢĂ de orice fel. „Licenţă” vine de la cuvântul „licenţios” şi 

este dovada că NUMELE tău, pe care îl pretinzi ca al tău în mod fraudulos, este FALSĂ ASUMARE DE PERSONALITATE.  

5. Instanţele TE consideră în mod automat în DEZONOARE, dacă pretinzi NUMELE care crezi că este al tău, şi devii 

GARANŢIA pentru TITLUL creat în acel NUME, numit CERTIFICAT DE NAŞTERE, iar tu faci asta ÎN MOD VOIT în ignoranţă. 

ASOCIEREA / OBLIGAŢIA asupra TA poate fi creată doar dacă TU pretinzi NUMELE LOR legal, pe care EI, COROANA, îl deţin, şi 

NICIO INSTANŢĂ nu te poate atinge dacă nu o faci. Numele este cuiul grenadei de care EI sunt îngroziţi, deci trageţi-l.  

6. Numai membrii BAROULUI (avocaţi / judecători) au DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ şi îl folosesc pentru a-şi 

menţine „onoarea” în instanţă, iar cei care pretind că sunt un NUME şi SE REPREZINTĂ „PE EI ÎNŞIŞI” NU POT fi auziţi, pentru 

că TU eşti considerat MORT; morţii nu spun poveşti.   

7. Toate conturile bancare, ipotecile, împrumuturile, copiii, CĂSĂTORIILE / DIVORŢURILE etc. ÎNREGISTRATE / CREATE în 

NUMELE tău, despre care crezi că eşti tu, sunt de fapt PROPRIETATEA COROANEI şi orice încercare de a le pretinde este UN 

ACT DE FRAUDĂ voit şi ignorant şi toate lucrurile conţinute în aceste CONTRACTE sunt PROPRIETATEA BISERICII / STATULUI 

/ COROANEI.  

8. TOATE IDENTIFICĂRILE create din NUMELE DE PE CERTIFICATUL DE NAŞTERE, care crezi că este al tău, sunt FALSĂ 

ASUMARE DE PERSONALITATE şi FALSĂ IDENTITATE care folosesc PROPRIETATEA COROANEI fără permisiune şi constituie 

INFRACŢIUNE CAPITALĂ. Oricine pretinde că este un TITLU de nemembru al BAROULUI, cum ar fi un ofiţer de poliţie, este de 

fapt de două ori FALSĂ ASUMARE DE PERSONALITATE, pentru că ei nu au DREPTUL DE FOLOSIRE A PROPRIETĂŢII 

INTELECTUALE, ca toţi ceilalţi.   

9. Această FRAUDĂ a CORPORAŢIEI COROANEI este împrăştiată UŞOR, expunând INTENŢIA CORPORAŢIEI COROANEI (a 

proprietarilor acesteia) de A ÎNŞELA / A FI COMPLICELE umanităţii în FRAUDĂ prin ignorarea acestor fapte CONTRACTUALE.  

Pentru alte informaţii vă rugăm să vizitaţi: http://kateofgaia.wordpress.com şi să vedeţi "Kate's Writings" (Scrierile lui Kate), 

"The Long and Short of it" (Forma lungă şi scurtă) şi "I, who Shall Not Be Named" (Eu, cel care nu sunt numit) pentru 

început. Mai sunt multe alte lucrări acolo, care expun felul „Cum” umanitatea a fost înrobită ŞI modul cum poate ieşi din 

sclavie. Această pastilă va fi cea mai greu de înghiţit din viaţa dv., dar nu atât de înăbuşitoare ca sistemul care vă deţine 

complet literalmente.  

http://kateofgaia.wordpress.com/

