
Jeg Er VIDNET, Moto proprio, Toto Genere;

“Ethvert/alle ord, bogstaver, tal, tegn etc. et al indeholdt i dette dokument er af 
min egen fonetiske fortolkning kun hvor antagelse/formodning skal gøres 

visuelt/sonisk/og ellers undtaget (X7) ved/af/fra mig alene;

Eftersom enhver/alle ting som er LEGALE, faktisk er, ikke virkelig 
under/for/ved ROMERSK/CIVIL/PHØNIKISK LOV, enhver/alle forsøg fortidige, 

nutidige, fremtidige på at lokke, forføre, støtte, medvirke, bedrage, skaffe, 
true, tvinge etc et al mig, det levende vidne moto proprio toto genere var, er, 
vil blive dømt HØJ FORRÆDERI imod skabelsen i sig selv fælles betegnet 

som gud;

1. Enhver/alle LEGAL/E NAVN/E, TITLER, EMBEDER, RANK etc. et al er 
ULOVLIGE og ikke virkelighed og alle der påstår at være noget af disse, er 
reelt, DØDE AF SAMTYKKE hvor alle som søger sådan en ting fra et andet 
levende væsen er MEDDELAGTIG I OVERLAGT MORD ved at tilskynde 

og medvirke til KOMMISION heraf;

1. Enhver/al tale med stemme, skrevet via stavelser og/eller via enhver/alle 
midler af kontakt/kommunikation/er er, reelt, prima facie bevis/er på 

INTENTIONEN om at BEGÅ svindel, højforræderi, tillokke til slaveri, post 
svindel etc et al af enhver/alle som gør dette villigt, velvidende, uvidende, 
ved kommision/udelukkelse hvor ignorance af sandheden kan ikke/skal 

ikke/vil ikke blive anset som forsvar;
2. Enhver/alle brug, påstande, handlinger med en LEGAL NAVNE STATUS, 

PERSONA via skrift, tale, handlende i denne rolle er SVINDEL, FALSK 
PERSONIFICERING, PERSONEFTERLIGNING MED HENSIGT AT 

SNYDE ETC hvor enhver/alle påstande om det modsatte er stiltiende ligeså 
vel som DØDE AF SAMTYKKE ingen stemme har;

3. Enhver/alle fysiske, spirituelle forbindelser skabt på hvilken som helst/alle 
REGISTRERINGS KONTORER, EMBEDSMÆND var, er, vil blive DØMT 

SVINDEL, MED HENSIGT hvor FØDESELSATTESTEN er prima facie 
bevis/er på sådan en HENSIGT eftersom det eksisterer (x-cyst) hvor 

ejerne, skaberne, gerningsmændene i deres fortsættelse ved kommision, 
udelukkelse, vidende, uvidende medvirkende, medskyldige, pressende, 

tvingende, lokkende og forførende, enhver/alle levende væsner til at BEGÅ 
SELVMORD via INTENTIONEN om at begå overlagt mord ved at skaffe sig 

levende energi for livstid af enhver/alle sjæle som er forbundet til denne 
svindel;

Lad det være kendt at enhver/alle forbrydelser/forbrydere associeret med 
LEGAL/E NAVN/E, TITLER, EMBEDE, EMBEDSMÆND, KRONE 

KORPORATIONEN ASSOCIATIONEN et c et al ved, for, af associering 
enhver/alle som påberåber, påstår, gør bekendt verbalt, skriftligt og/eller 

enhver/alle former for kommunikering af dette faktum gør dette med 
HENSIGT til at begå enhver/alle forbrydelser i enhver/alle STATUTTER, 

HANDLINGER, LOVGIVNING de er bundet af i kraft af deres villige ED/ER;

Sagt på en lægmand’s måde, enhver der påstår at være del af enhver/alle 
ting som er LEGALE er, i virkeligheden fiktion og de er døde ved deres eget 



samtykke hvor jeg er det levende, retsmæssige vidne til disse forbrydelser 
imod menneskeheden/mennesket på verdensplan. Formodningerne og 

antagelserne i dette fiktive plan er udelukkende baseret på FØNIKISK lov 
hvor lyd er mester i al skabelse. Det kan godt være du ikke er klar over det, 

men idet du bruger noget/alt LEGAL IDENTIFIKATION gør dig fuld 
ansvarlig/skyldig som anklaget versus et levende vidne hvor du bærer falsk 

vidnesbyrd imod dine med mennesker.

Du er under spirituel kontrakt via den svigagtige FØDSELS ATTEST hvor 
SEGLET placeres ved at røre enhver/alle dokumenter der opbevarer DNA. 

Gaven som er kendt som det GIVNE NAVN er GAMETE INTRA-FALLOPIAN 
TRANSFERENS eller selve starten på selve livet hvor al liv starter som 

HUNKØN. Samtidig er den sande mening af REGISTER som er REGIS/at 
styre og STER/guddommelige feminine skabelse hvorpå et GÆLDS BÅND 
bliver skabt og sætter alle i slaveri som resultat heraf. GÆLDS BÅNDET’s 

værdi er sat udfra hvordan du og dine børn er GRADED/GRAY-DEAD hvor jo 
flere penge du har, jo mere gæld vil dine børn være bundet af LEGALT.

Legalt er IKKE lovligt hvor maximet som statuerer at legalitet ikke er realitet 
skulle dække, selv for den mest retarderede der læser dette. Ja, du er ikke 

bare trælbundet/enslaveret fysisk og spirituelt også dine børn er.  Du er købt 
og betalt for med din aftale med Babylon’s Hore COMMERCE/PHØNIKISK 
LOV/LEX  MERKANTORIUM/ADMIRALITET LOV via DYRET/BÆSTET’s 

MÆRKE fælleskendt som LEGAL/E NAVN/E. Jeg har ondt af dig; det har jeg 
virkelig fordi du er fortabt på havet bogstaveligt, allegorisk, anagotisk og 

spirituelt eftersom din løn/penge er selve prisen for din sjæl som du sætter 
hver dag. Jo mere du tilbeder penge og tilbeder at samle, jo mere er du 

sprituelt  enslaveret, købt og betalt for siden det er din kontrakt med de mørke 
fyrstedømmer. Venligst vær adviseret forud at enhver/alle handlinger som du 
fortsætter med at gøre med denne viden eller før foruden denne, uanset om 
du læser dette eller ej, så er du bundet af min hensigt hvor jeg, det levende 
vidne proklamerer dette og hvor du,  den døde af samtykke spirituelt ingen 
stemme har for at sige imod. Jeg tildeler dig den gyldne regel hvor alle dine 

handlinger udaf hensigt bliver fremlagt og allerede har dig dømt ved, af, for og 
i dine handlinger, fortid, nutid og fremtid.

ps. jeg ser frem til at personligt sagsøge hver og en af jer eller indtil nok får 
deres lektie igennem den gyldne regel’s spejl så du kan vågne til dine 

forbrydelser imod menneskeheden...forseglet, sendt med HENSIGT, vidnet er 
jeg.”


