
Attention ALLE Politi Agenter

1, Der er kun 2 retskredse, en af de "døde via samtykket/trueslen fra 
KRONEN/KÆLLINGEN døde moder" og en af, for, de levende, hvor den døde 
korporative fiktion er KRONEN KORPORATION/KORPUS, og den levende er 

jeg, vidnet til dine forhåndsforbrydelser/forbrydelser via din HENSIGT,

2, Dit lydige og villige samtykke til at bære en firma uniform er prima facie 
bevis på din INTENTION om at begå forbrydelser via udeladelse/provision, 
medvidende/uvidende hvor din uvidenhed ikke er og aldrig bliver et forsvar i 
enhver levende ret hvor du vil være privat retsforfulgt i din levende status af 

alle, der BEVIDNER dine handlinger som du er kendt for.

3, Enhver/alle gange du spørger, med hensigt, om at få oplyst et gyldigt navn 
begår du faktisk pre-mediteret mord med fortsæt til at dræbe et levende 

væsen ved hjælp af et dødt juridisk navn for at opnå en falsk retskreds, hvor 
disse svig/forbrydelser allerede er velkendt for millioner og hvor disse 

handlinger er en forbrydelse imod menneskeheden og dit spirituelle selvmord,

4, Din Herre, den døde KRONE firma (ejerne heraf), som du er i åndelig 
kontrakt med via din lydige og villige hensigt om at samtykke via sværgede 

eder som gør dig til ‘død af samtykke’ og uden en stemme i enhver/alle 
retsale af de levende hvor du kan og vil blive retsforfulgt for dine forbrydelser i 

en levende retssal,

5, Fødselsattesten er vidnesbyrd om og prima facie bevis på KRONE 
ejerne /din Herre’s hensigt om at bedrage og begå forbrydelser imod 

menneskeheden, som du, med din svorne ed er fuldt meddelagtig i og 
ansvarlig for, om dine HANDLINGER er, af, for kommision/udeladelse, 

bevidst/ubevidst for så vidt som du nu har bevis for det modsatte af dine 
"overbevisninger" og dine “handlet i god tro” er du underlagt den levende 

kontrakt med mig, det levende vidne der henviser til, at du har givet dit segl på 
dette dokument via DNA pagt,

Du har nu et valg at træffe og et, der vil definere hele din eksistens uanset 
dine programmerede overbevisninger, meninger, træning, indoktrinering osv., 

siden din fødsel;
Du kan vælge at være slave af en anden hvor nogen/alle, der er dine 

overordnede er dine herrere;

Du kan hævde at være fri men vi ved hvordan det er og du er bundet af denne 
kontrakt som du nu holder hvor dit valg har gjort dig til retsmæssig indehaver 

uden fortrydelsesret, den er nu din og du er fuldt pligtig fremover for 
enhver/alle tiltag om at skade andre via dine nu ikke-uvidende handlinger;

Som et levende vidne uden JURIDISK NAVN/E er du uden jurisdiktion, uden 
krav, uden myndighed, hvor dine forbrydelser er fuldt synlige og din "død af 
samtykke" JURIDISKE INSTANS titlel/navn mv, bevidner dit samtykke til at 

være sådan, uden stemme og uden "licenser" til at bekræfte din natur;



Du står nu i COMMON LAW’s jurisdiktion som en freds OFFICER og 
enhver/alle handlinger såsom skade, trusler, fordrejninger, bedrag, svindel 
forsøg osv, gør dig til KRIGSFORBRYDER; Se loven of Nations/Nürnberg 
principper/Apostolsk brev/e, for så vidt som du fejlagtigt hævder at være 
retshåndhævende hvor du HANDLER som en politi-k/POLIC-E STATUT 
PIRAT der arbejder for et PRIVAT SELSKAB og er hermed bevidnet som 
sådan hvor tab af din ejendom er sædvaneret under lov af Marque, for 

tilfredshed af enhver/alle der er krænket af dine handlinger; Du er behørigt 
bemærket;

Hav en god dag!


