
BABILON JE PADEL

Od Kate u/v kaia

1. IME

Glavni ključ do celotne igre sistema/ KRONSKE KORPORACIJE

IME je osrednja točka v celotnem konstruktu zakonitega/ nadzora. Brez 
ZAKONITEGA IMENA, ki je tvoje soglasje s strinjanjem, da si to IME, se 

sistemski vampirji ne morejo dobesedno hraniti s tvojo življenjsko krvno/ 
ustvarjalno energijo vira, ki se tipično pokaže v fizičnih stvareh, ki jih 
zbiramo. Samo SOGLASJE, da si/ uporabljaš/ imaš ZAKONITO IME/ 

Znamenje Zveri je potrebno, da je tvoja popolna duhovna pogodba s 
hudičevim motivom POPOLNOMA VELJAVNA IN V TEKU s teboj kot 

SUŽNJEM in njimi kot GOSPODARJEM. Za DOKAZ tega si poglej, koliko 
tvojega življenja/ preživetja vključuje ZAKONITO IME in lahko vidiš, v 

kolikšni meri ima sistem nad teboj nadzor.

2. REGISTRIRATI, REGISTRACIJA itn.

Katerekoli/  vse  registrirane  stvari  so  s  soglasjem  V  CELOTI  PREDANE 
KRONSKI  KORPORACIJI  BREZ  pravnih  sredstev,  dokler  take  stvari  niso 
odstranjene  z  izpostavitvijo  NAMENA  tistih,  ki  služijo  KRONSKI 
KORPORACIJI,  da  vede/  nevede  izvedejo  prevaro.  Npr.  Otrok,  ki  je 
REGISTRIRAN,  je  LAST  KRONE  z  nevednim  pristankom,  kjer  resnica  o 
REGISTRACIJI  ni  bila  prikazana,  saj  je  izvorni  NAMEN  LASTNIKOV 
SLUŽABNIKOV  KRONSKE  KORPORACIJE,  da  jim  ljudje  brez  vednosti 
ponujajo otroke v suženjstvo duše in tako tudi telesa. Duša je tisto, za kar 
jim v resnici gre, pomni to.

3. DENAR, ZLATO, SREBRO, PREMOŽENJE, BITCOIN itn.

DENAR, ZLATO, SREBRO, PREMOŽENJE, BITCOIN itn. so VSE iluzije 
vrednosti, saj si TI resnični ustvarjalec vseh fizičnih izrazov (manifestacij). 



Denar, zunanja vrednost, je bil orodje kot zunanji kršiteljski posrednik, ki je 
omogočil izčrpavanje tvoje moči.

Denar in podobno ima vrednost le, če je bil nekdo preslepljen v 
prepričanje, da jo ima. Ta iluzija je temeljna motnja in uničevalka duš 

ustvarjalk, dobesedno. VES denar temelji na POGODBI duše, splošno znani 
kot ROJSTNI LIST.

4. ROJSTNI LIST: IZVORNA POGODBA GREHA

IME, ki misliš/ trdiš, da je tvoje, NI tvoja stvaritev. Tvoje »domnevno IME« 
je bilo ustvarjeno s strani tvojih staršev/ članov družine/ posvojiteljev, NE 

TEBE. To je IZVORNA STVARITEV, izražena preko drugega, ki je potem 
REGISTRIRANA , kar jo izroči v LAST KRONSKI KORPORACIJI,  kot že rečeno.

Zaradi te prevare je TVOJA dobesedna duša bila in je zasužnjena in na tej 
osnovi je ustvarjen VES DENAR/ DOLG.

»Vrednost« DOLŽNIŠKE OBVEZNOSTI je bila postavljena v ROJSTNI LIST  na 
osnovi ocenjenega povečanja DAVKOV, POSOJIL, DOLGOV, za katere je od 
otroka pričakovano da jih plačuje tako dolgo, kot je del te PREVARE nad 
človeštvom. Npr. Če je od nekoga pričakovano, da plačuje neko količino 
davkov itn. v svojem življenju, je OBVEZNICI dana »VREDNOST« DOLGA. 

Otrok, ki se rodi v bogati družini, bo imel višjo vrednost dolžniške 
obveznosti kot nekdo , ki izhaja iz slabše ocenjene »dohodkovne rezine«. 
To je najfinejše trgovanje s sužnji, ki razdvaja in osvaja človeštvo v sistem 

TLAČANSTVA/ KAST/ HIERARHIJE, ki obkroža ves planet.

5. ZAPOVEDOVANJE IN NADZOR:

Sodišča in vlade so sistemski sužnji znotraj, kupljeni in plačani , medtem ko 
so resnični aspekti nadzora in zapovedovanja POLICIJA/ VOJSKA kot frontni 

psi in pogodbeniki strahu za tiste nad sodišči in vladami, kot so BANKE/ 
RELIGIJE in tisti, ki nadzirajo njih.  Sodišča in vlade so zgolj polnilo v tem 

»sendviču« prevare in iluzije.



Brez možnosti POGAJANJA preko katerihkoli/ vseh IMEN v nivoju prve 
vrste, je celoten sistem nadzora uničen, najbolj pomembno tisti na samem 

vrhu te duhovne suženjske piramide. Brez IMENA so vsi nivoji zgoraj 
popolnoma uničeni.

6. TROJNA KRONA:

Ta je sestavljena iz RIMA, KRONSKE KORPORACIJE CITY OF LONDON in 
WASHINGTON D.C. To so nesveta trojica 3eh v 1nem in 1nega v 3eh, kot je 

jasno prikazano v Papeški Kroni:

Religija, da nadzoruje prepričanja, ume in duhovnost človeštva, Sodišča in 
Banke da nadzorujejo denar/ obveznice in svetovna Policija/ Vojska da 

zdrobi upornost in deluje kot vodilni pogodbenik za izločevanja duš.

7. POGLAVARSTVA TEME

To je resnična narava igre, za katero je večina človeštva slepa. Religije so 
bile uporabljene, da te ločijo od vira s tem, da so nekoga prepričale, da je 
bog zunanji in uporabile program »odrešiteja«, da so to okrepile. Denar je 
orodje, ki je uporabljeno da ljudi zadržuje v območju izključno fizičnega s 

tem, da enačijo zunanjo »vrednost« za vse, čeprav brez ljudi in njihove 
ustvarjalnosti nič ne bi obstajalo. Fizična smrt in poškodbe so orodje, ki je 

uporabjano, da zatolče tvoje resnično jedro, ki je vse stvarjenje samo.

Uporabljena orodja so jeziki s popačenjem namena čiste frekvence z 
večimi pomeni istih zvokov/ frekvenc, preko uporabe BESED in ČRKOVANJ, 
tako razdeljujoč in osvajajoč nas in preusmerjajoč našo energijo v NJIHOVE 
stvaritve in nadzor. Ta bitja NE MOREJO ustvariti ničesar, saj so brez duš in 

zato popolnoma brez moči. To vedo in so absolutno prestrašena, saj to 
kaže na njihovo pogubo, enkrat za vselej.

Mi smo življenje z zavedanjem, medtem ko so ta bitja zavedanje brez 
življenja/ duše/ duha. So POPOLNOMA IN V CELOTI ODVISNI od tega, da 
pridobijo naše SOGLASJE ali strinjanje z duhovno pogodbo in  to je lahko 
doseženo skozi prevaro z IMENOM, podkupovanjem ljudi, ego udobjem 



itn. Vsa njihova hiša iz kart/ piramida TEMELJI na tem DEJSTVU. Mi smo 
gorivo za njihov sistem/ vozilo. Brez duhovnega goriva so uničeni.

Največji program, na katerega naletimo pri množicah, je pravcato 
nezaupanje v lastno moč in kdo v resnici so. Mojstrsko delo je bilo 

opravljeno, da je spravilo človeštvo na ta nivo duhovne šibkosti in popolne 
nevednosti. To je bil namen popačenja starih resnic, pre-pisanja naše 
zgodovine in predstavljanja tega v šolah, cerkvah in vseh nivojih ego 

akademije. Ponovi laž dovolj pogosto in ljudje ji bodo verjeli. Veliko lažje je 
prodati veliko laž množicam kot pa vsakemu posebej. Mediji so glavno 

orodje usmerjanja in manipulacije misli, da ojačajo laži, s katerimi so nas 
polnili kot otroke, pa vse do današnjega stanja.

Na planetu imamo mnogo bitij brez duše, od katerih je velika večina 
nameščena na položajih moči in nadzora, naj bo v policiji, na sodiščih, v 
medijih, cerkvah, vladah, šolah, vojski na VSEH nivojih. Strah je njihovo 
edino orodje in ko enkrat nekdo vidi svojo nesmrtno naravo, postane 
nedotakljiv; dobesedno. Masovna hipnoza človeštva je globoka in od 

prijateljev, družine, sodelavcev itn. boste srečali vse nivoje odpora. Zato se 
ne trudite zbuditi tistih, ki soglašajo s tem, da so mrtvi. Dejstva, ki to 

dokažejo so vsa tam za vse, da jih vidijo, torej je na njih da pogledajo, ne 
na vas. Preprosto posadite seme in odidite. So kot tisti iz alegorije o Nou, 

ki so prepozno prišli do arke: pustite, naj se utopijo.

Zdaj smo na vrhuncu uničenja teh bitij enkrat za vselej in ven vlečejo vso 
pornografijo strahu, iluzije in zavore obupu in v procesu potapljajo lastno 
ladjo, kjer jim zdaj podajam le boljši izvlek zavor. TI in samo TI lahko rešiš 

sebe, zato se nehaj ubijati poskušajoč. Naj mrtvi pokopljejo mrtve in 
mogoče bodo »razumeli« na naslednjem obhodu, ampak NISO tvoja skrb. 

Ohrani smer. Pot domov je samo tista o resnici in nič drugega. Tvoja 
pripravljenost, da stojiš v resnici, je samo tvoja in do mere, kjer stojiš bo 

tista mera, do katere postaneš nedotakljiv duhovno in, posledično, fizično. 
Tako spodaj kot zgoraj vseeno velja.



Tu ni »nevtralnega ozemlja«, si v ali izven Babilona. Si ali gospodar ali 
suženj, smrten ali nesmrten. Duša, TI, je neskončna, medtem ko je telo le 

biološki računalnik, ki ga nadzoruješ. Tvoj računalnik je bil prepojen in 
popačen (reptilsko možgansko steblo/ združeni kromosomi) in ločen od 

srčnega vira uma. Tisti brez duše ne morejo izkusiti sočutja, torej tega od 
njih ne pričakuj. So enako kot Terminator droidi v filmih, programirani da 
nadzorujejo in ubijejo brez obžalovanja in jih je lahko opaziti. Povsod so, 
vključno s tvojo lastno družino, prijatelji itn. in vse, kar moraš storiti je 
»čutiti« svojo pot skozi. Naj ti bodo vodiči tvoji instinkti in tvoje srce.

Mi skokovito čistimo to resničnost teh zajedalcev zdaj, ko vesoljni zakon 
vlada najvišje, ko nihče ne bo oz. ne more uiti. So mojstri prevar, zato ne 

dovoli da bi bilo tvoje ljubeče sočustvovanje uporabljeno proti tebi, kar je 
bilo njihovo najmočnejše orodje. Bio-borg bitja so že brez življenja in so 
odvisna samo od tega da iz tebe sesajo življenje, ampak kot vsak vampir, 

ne morejo vstopiti v tvojo resničnost brez povabila. Vsaka uporaba 
zakonitega IMENA je edino povabilo, ki ga potrebujejo, zato najbolje, da 

presekaš svoje vezi in s tem soglasje. Samo razumi ta koncept in že si 
presekal vrvice na lutki in tvoja vsakdanja sposobnost se v trenutku vrne 

glede na tvojo sposobnost biti odgovoren s to največjo vseh moči.

»Živim mrtvecem« (in veste, kaj ste), vaš čas je končan, vaše prevare so 
brez moči in ta trenutek za tem trenutkom ste brisani iz zavedanja kot 

vsiljivi zajedalci, ki ste. Mi, živeče duše, smo budni, pozorni in jemljemo 
nazaj svojo resničnost, kjer vaša nikoli ni obstajala. Na kratko, ja, 

pogubljeni ste.

Imejte lep dan! kate!!!


