
ATTENTIE ALLE POLITIEAGENTEN:

1, Er zijn slechts 2 jurisdicties, een van de "dood door toestemming/inwilliging van de KROONS 
overleden moeder" en een van, door, voor de levenden waar de dode zakelijke fictie is het bedrijf 

van de Kroon/lichaam, en het leven ben ik, de getuige aan uw pre-misdaden/misdaden
   met uw toestemming,

2, Uw gehoorzame en opzettelijke toestemming om een? cooperatief uniform dragen is prima 
feitelijk bewijs van je intentie om misdaden te plegen door nalatigheid/lastgeving, 

bewust/onbewust waar uw onwetendheid nooit en te nimmer een verdediging in elke levende 
rechtbank waar u prive zal worden vervolgd in uw huidge status door iedere getuige die bekend is 

met uw daden,

3, Elk/ieder zal u vragen, met de bedoeling, of uw legale naam die u zich toebedeeld is, in feite, het 
plegen van moord met voorbedachten rade met de bedoeling te doden en een levend wezen door 
middel van een dode wettelijke naam van een valse rechtsgebied waar deze fraude/misdaden al  

   bekend zijn bij miljoenen en waar uw acties een misdaad tegen de menselijkheid is en spirituele 
zelfmoord,

4, Uw werkgever, de dode KROON-coorperatie (de eigenaren daarvan) die in je spirituele contract 
waar je opzettelijk en bewust mee instemt via gezworen eden, maakt je dood met eigen 

toestemming en zonder stem in elke/alle rechtbanken van de levenden waar je kan en zal worden 
   vervolgd voor uw misdaden  in een officiele bekrachtiging van de rechtbank,

5, Het geboorte certificaat is het feitelijk bewijs van de KROON eigenaren / uw werkgever met de 
intentie om te bedriegen en plegen misdaden tegen de menselijkheid die u, door uw gezworen eed 

zijn volledig partij en aansprakelijk, voor, van uw acties door, van, voor de nalatigheid / lastgeving, 
   bewust/onbewust aangezien je nu bewijzen van het tegendeel van je " geloof " en zijn de laatste " 
houder te zijner tijd " en onder woon- contract met mij, de levende getuige terwijl u uw zegel op dit 

document via DNA verbond hebben gegeven, 
   Je hebt nu een keuze te maken en die je van je bestaan ?? zal bepalen ongeacht uw 

geprogrammeerde overtuigingen, meningen, opleiding, indoctrinatie, etc, sinds je geboorte;
   U kunt ervoor kiezen om de slaaf van een ander waar welk/al wie zijn uw superieuren uw heren 

zijn;
   U kunt beweren vrij te zijn waar we anders kennen en bent u gebonden aan dit contract wat u nu 
in handen heeft waar uw keuze u heeft gemaakt van de houder te zijner tijd zonder terugkeer, het is 
nu jouw keus en je bent volledig aansprakelijk voortaan voor elke/alle genomen actie(s) om anderen 

schade te berokkenen via je nu niet onwetende actie/acties;
   Als een levende getuige zonder wettelijke naam/namen ben je niet bevoegd, zonder claim, zonder 
autoriteit, waar je misdaden volledig zichtbaar zijn en je "dood door toestemming " WETTELIJKE 
KANTOOR titels/namen, etc, controleert uw toestemming om zo'n ding, zonder je stem en zonder 

je "licenties" (uit "losbandigheid", wat betekent "iemand die een seksueel en moreel verdorven 
crimineel") bevestigen de natuur;  Je staat nu in het rechtsgebied van het gewoonterecht als een 

vredesofficier en alle  handelingen van de schade, bedreigingen, intimidatie, bedrog, fraude 
pogingen, etc, etc. al maakt u een Beligerant Zie volkenrecht/Neurenberg Principes/apostolische 
brief/brieven in zoverre gij valselijk beweren te zijn Rechtshandhaving waar u handelt als een 

BELEID/POLIC-E WET PIRATE werken voor een private onderneming en worden hierbij 
GETUIGDEN als zodanig de verbeuring van uw woning is het gewoonterecht valt onder wet van 

Marque in de tevredenheid van elke/alle onrecht aangedaan door uw acties onverwijld;  
U naar behoren gekenmerkt;  

   
Een mooie dag verder!


