
ATTENTION: LOV/VED-LOV HÅNDHÆVER, MILITÆR etc.

Vidste du at?.........

1. Du har sværget din levende sjæl til en død, fiktiv CORPORATION, nemlig CROWN 
CORPORATION, CITY OF LONDON, STATE og du er, i virkeligheden, en UDENLANDSK 

KOMBATTANT og FJENDE AF STATEN hvorend du måtte befinde dig udenfor den 
tidligere nævnte halvanden “Kvadrat Kilometer”/CITY OF LONDON, STAT?

2. I medfør af at du proklamerer at være NAVNET på FØDSELS ATTESTEN, er du, i 
virkeligheden med til at begå BEDRAGERI og ydermere OPFORDRE og 

MEDVIRKE/FORLEDE IND I SLAVERI/SLAVEBINDE, enhver som du kræver et NAVN af 
og er dermed også igang med at begå BEDRAGERI via KOMMISION/UDELADELSE af 

dette faktum ved ignorering af dette?
3. Du begår, i virkeligheden BEDRAGERI/FALSK PERSONIFICERING ved at bære den 

ganske uniform af en FALSK PERSONEFTERLIGNING separeret fra dit sande, levende 
selv?

4. De samme HERRER som du servicerer betragter dig som “hund” (dogtags/hundeskilt, 
ringer der en klokke?) og vil bruge dig indtil din brugbarhed udløber og DU bliver til 

“collateral damage” som dem du dræber, stjæler fra, voldtager, tvinger ind i slaveri, etc. et 
al i dine daglige “udførelse af ordrer”?

5. De selvsamme folk som du får fortalt er dine fjender er i virkeligheden dem der prøver at 
vække dig og resten af menneskeheden til de forbrydelser du begår vidende/uvidende 

ved/for dine HERRER hvor du garanterer dit eget slaveri eftersom selve NAVNET som du 
tror er dig er en DØD, KORPORATIV FIKTION/OBLIGATION/KORPORATION som er 

CROWN/KRONE KORPORATION EJENDOM som gør dig og alle IKKE-TEMPEL B.A.R. 
MEDLEMMER/menneskeheden D.V.A./DØDE VED ANKOMST i det du/vi blev født?

6. Og “at jeg bare udførte ordrer” ikke er et FORSVAR fra/af den Universelle Lov hvori DU er 
FULDT ANSVARLIG/kendt for/af dine handlinger af enhver skade du foranleder og 

deltager /i samtykker i vidende/uvidende for/ved KOMMISION/UDELADELSE af 
enhver/alle FORBRYDELSER du foretager i takt med dine “URENE HÆNDER” STATUS, 

alt hvad du foretager dig VED UDFØRELSE AF ORDRER er, i virkeligheden, 
FORBRYDELSER IMOD MENNESKEHEDEN?

7. Eftersom DU ikke er en TEMPLE B.A.R. (BRITISH ACCREDITED REGISTRY) MEDLEM, 
er DU som resten af menneskeheden der bruger/kræver/handler som NAVNET 

REGISTRERET til CROWN CORPORATION og alle ordrer som du giver/modtager er, i 
virkeligheden, gjort i SVINDEL under FALSK PERSONIFIKATION som er GROV 

KRIMINALITET og enhver HANDLING du deltager i, skader dine samtidige NON-B.A.R. 
MEDLEMMER menneskeheden såsom familie, venner, beslægtede etc. som er 

SLAVEBUNDET som DIG hvor du MEDVIRKER OG OPFORDRER/FORLEDER FOLK 
IND I SLAVERI hvilket er en FORBRYDELSE IMOD MENNESKEHEDEN.

Jo, du er aktivatoren for dem der kontrollerer DIG og din families liv og alle familiers liv på 
hele jorden. Da konceptet nok ikke lige umiddelbart måske vil synes dig transparent, vil jeg 
alligevel oplyse dig om dine forbrydelser for kommision/udeladelse hvor ignorance af disse 

FAKTA som nu er dig bekendgjorte hvilket gør dig BEVIDST SAMTYKKENDE hvor ignorance 
ikke er, aldrig var og aldrig vil blive en måde hvorpå du kan forsvare dig. Enhver handling som 
du vælger at fortsætte med at udføre gør dig til hele menneskehedens “bedemænd”. Hver en 
bøde du skriver, hvert et liv du tager, hvert et hjem du stjæler viser kun hvor tydeligt din sjæl 

er tilsalg eftersom du gør alle disse ting for penge som var skabt ud af FØDSELS 
ATTESTEN/SJÆL’S BÅNDET hvilket gør dig til ligeså stor en vampyr som dem du servicerer. 

Du er den DØDE, DER BÆRER DE DØDE UD. Du er kendt på dine handlinger.  

For yderligere bevis af dette reality pop af http:/kateofgaia.wordpress.com vil det være en god 
idé at medbringe et spejl så du kan spørge dig selv HVEM DU VIRKELIG ER. Det må være 

på tide at få løftet statussen som “hund for eliten” en smule ikk?

http://kateofgaia.wordpress.com/

