
                                                                                                   
Ik ben het getuige/I Am The Witness, Motu Proprio, Toto Genere;

Elke/Alle woorden, letters, cijfers, sigils enz. et al die in deze document 
staan zijn van mij alleen waarbij geen aanname visueel/sonisch/anders zal 

worden gemaakt  behalve (except) (X7) door/van/voor mij alleen;

Inzoveel als elke/alle dingen die LEGAAL zijn zijn, infeite, niet echt 
onder/van/door ROMEINSE BURGERLIJKE/FONETISCHE WET, elke/alle 

pogingen van het verleden, heden, toekomst om mij, de levende getuige te 
verlokken, verleiden, coerce, helpen, meewerken aan, bedriegen, procure, 
bedreigen, dwingen enz et al motu proprio toto genere was, is, zal worden 
aangezien als HOOG VERRAAD tegen creatie zelf, normaal gezien als god;

1. Elke/alle LEGALE NAAM/EN, TITELS, KANTOREN, RANKEN, enz. et al zijn 
onwettelijk en niet echt en allen die beweren om zoiets te zijn, infeite, 
DOOD DOOR TOESTEMMING waarbij allen die zoiets van een andere 

levende ziel zoeken zijn VOORGEMEDITEERD MET INTENTIE OM MOORD TE 
PLEGEN, om te helpen, meewerken aan COMMISSIES daarvan;

2. Elke/alle met stem gesproken, geschreven via spelling en/of via elke/alle 
doelen van contact/communicatie/s zijn, infeite, prima facie bewijs/en van 
INTENTIE om fraude, hoog verraad, verlokking aan slavernij, post fraude etc 

et al te PLEGEN door elke/allen die dat wilvol, bewust, onbewust, door 
commissie/omissie waarbij onbewustzijn van de waarheid niet als 

verdediging kan/zal worden voorbeweerd;

3. Elke/alle gebruik, bewering, actie van een LEGALE NAAM STATUS, 
PERSONA via schrift, praten, acteren in de rol van is FRAUDE, FALSE 

PERSONATIE, IMPERSONATIE MET INTENTIE OM TE BEDRIEGEN enz waarbij 
elke/alle beweringen in het tegendeel stil zijn inzoveel als dat de DODE 

DOOR TOESTEMMING geen stem heeft;

4. Elke/alle fysieke, geestelijke verbindingen die op elke/alle 
REGISTRERINGSKANTOREN, OFFICIEREN zijn gemaakt was, is en zal FRAUDE 
worden GEDOEMD, MET INTENTIE waarbij de GEBOORTEAKTE prima facie 

bewijs/en is van zulke INTENTIE inzoveel als dat het bestaat (exists) (X-cysts) 
waarbij de eigenaren, makers, perpetrators in zijn voortgang zijn door 



commissie, omissie, bewust, onbewust helpen, meewerken aan, coercen, 
dwingen, verlokken, verleiden, elke/alle levende wezens aan ZELFMOORD 
via INTENTIE OM VOORGEMEDITEERDE MOORD TE PLEGEN om levende 

energie weg te nemen voor de hele leven van elke/alle zielen die aan deze 
fraude verbonden zijn;

Laat het begrepen worden dat elke/alle misdaden/misdadigers die zichzelf 
verbinden met de LEGALE NAAM/EN, TITELS, KANTOREN, OFFICIEREN, 

CROWN CORPORATION ASSOCIATION enz et al en het aannemen, dwingen, 
coercen, verleiden, bedreigen van een ander enz et al door, voor, van het 

associeren van elke/allen die voorbeweren, beweren, verbaal bekend 
maken, geschreven en/of elke/alle doelen van deze feit communiceren 
doen dit infeite met INTENTIE om elke/alle misdaden te plegen die in 

elke/alle STATUTIES, ACTERINGEN, LEGISLATIE worden ingelijst zijn ze aan 
vastgebonden door wilvolle EED/EN;

In de termen van de ligmannen, iedereen die beweert om feest te zijn aan 
elke/alle dingen die LEGAAL zijn zijn, infeite fictie en dood door jouw eigen 

toestemming terwijl ik de levende, wettelijke getuige ben aan deze 
misdaden die aan de menselijkheid wereldwijd zijn gepleegd. Het 

aannemen van deze fictionele echtheid is puur en alleen gebaseerd op 
FONETISCHE wet waarbij geluid de meester is van alle creatie. Terwijl u er 

misschien wel of niet van bewust bent, het feit dat u elke/alle LEGALE 
IDENTIFICATIE gebruikt heeft u volledig verantwoordelijk als een 

geacuseerde tegen een levende getuige waarbij u valse getuige draagt an 
uw medewezens.

U staat onder geestelijk contract via de frauduleuse GEBOORTEAKTE waarbij 
de ZEGEL wordt geplaatst door elke/alle documenten aan te raken die DNA 

afgeven waarbij u en uw ouders/kinderen door diezelfde DNA worden 
vastgebonden. De G.I.F.T. die wordt bekend als de GEGEVEN NAAM is de 
GAMETE INTRA-FALLOPIAN TRANSFER of de inceptie van het leven zelf 

waarbij alle menselijke leven als VROUWELIJK begint. Dus de ware 
betekenis van REGISTREREN dat is REGIS/te beheersen en STER/heldere 

vrouwelijke creatie zelf waarop een SCHULD BONDAGE wordt gemaakt die 
als resultaat iedereen in de SLAVERNIJ gooit. De SCHULD BONDAGE waarde 

wordt ingesteld gebaseerd op hoe u en uw kinderen worden 



GEGRAAD/GRADED/GRAY-DEAD waarbij hoe meer geld u heeft, hoe meer 
schuld uw kinderen LEGAAL in worden vastgebonden.

Legaal is niet wettelijk waarbij de maxim van de wet die beweert dat 
legaliteit geen realiteit is genoeg zou moeten zijn, zelfs voor de domste van 

jullie die dit lezen. Ja, jullie, zijn niet alleen fysiek en geestelijk verslaafd 
maar uw kinderen ook. U bent betaald en gekocht met uw contract met de 

Hoer van Babylon COMMERCIE/FONETISCHE WET/LEX 
MERCHANTORIUM/ADMIRALITIETSWET via uw TEKEN VAN HET BEEST die 
gewoonlijk LEGALE NAAM/EN wordt genoemd. Ik heb medelijden met u; 

echt waar want u bent letterlijk, allegorisch, anagogisch en geestelijk op zee 
verloren inzoveel als dat uw salaris/geld de ware prijs van uw ziel waar u 

elke dag op rust. Hoe meer u geld aanbidt, hoe meer u geestelijk bent 
verslaafd, betaald en gekocht want dit is uw contract met de meest duister 
van principaliteiten. Wees vanaf nu geadviseerd dat elke/alle acties u met 
deze kennis blijft doen of hiervoor er zonder, ongeacht of u dit wel of niet 

leest, bent u vastgebonden door mijn intentie waarbij ik, de levende getuige 
die intentie voorbeweer en waarbij u, de geestelijk dode door toestemming 
geen stem heeft om iets anders te zeggen. Ik geef u de gouden wet waarbij 
al uw acties van intentie die bloot zijn gelegd heeft u al beoordeeld door, 

van, voor en in uw acties van het verleden, heden, en toekomst.

p.s. Ik kijk ernaar uit om elke van jullie prive aan te klagen of totdat genoeg 
van jullie hun straf krijgen via de gouden wet spiegel om jullie bewust te 

maken van jullie misdaden tegen de menselijkheid.....gezegeld, verzonden 
met INTENTIE, het getuige ben ik.     

     


