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1. NAZWISKO: klucz do całego systemu/Władzy, monarchii w  korporacyjnej grze.
Nazwisko jest dźwignią w całym tym legalnym, ustawowym konstrukcie kontroli. Bez 

PRAWNEGO (legalnego) NAZWISKA, którego używanie zakłada  Twoją zgodę i 
przyzwolenie na bycie tym IMIENIEM,  wampiry funkcjonujące w systemie  nie są w 
stanie żywić się, dosłownie mówiąc, twoją krwią/sprawczą energią, która zazwyczaj 

ukazana jest w namacalnych dobrach materialnych które gromadzimy. Jedynie za 
twoim PRZYZWOLENIEM mozesz stać się/używać/posiadać LEGALNE 

NAZWISKO/ZNAMIĘ BESTII(SZATANA), które jest wymagane aby dowieść twojego 
absolutnego zaangażowania/kontraktu/paktu z motywem szatana, gdzie ty jesteś 
NIEWOLNIKIEM a oni TWOIM PANEM. Aby to dostrzec, rozejrzyj się jak duża część 

twojego życia/egzystencji łączy się z twoim NAZWISKIEM a zobaczysz wymiar kontroli, 
którą ten system ma nad Tobą.

2. REJESTRACJA/REJESTR itp. Jakiekolwiek/wszelkie rzeczy/akty/itd. które są 
zarejestrowane są  W PELNI DAROWANE/ODDANE (przez nas),za naszym 

przyzwoleniem, władzy/KORPORACYJNEJ MONARCHII bez legalnej opcji wyjścia z 
sytuacji dopóki ten akt nie zostanie cofnięty poprzez ukazanie FAKTYCZNYCH INTENCJI 

tych, którzy służą systemowi/KORPORACYJNEJ MONARCHII w świadomym bądź 
nieświadmomym popełnianiu przestępstwa.Np: Nowo urodzone dziecko  które zostaje 

zarejestrowane staje się WŁASNOŚCIĄ „KORONY” (od ang. ‘CROWN’Czy innego 
„wymiaru” systemu, jeśli dane państwo nie jest monarchią) za sprawą własnej zgody 
płynącej z niedoinformowania, gdzie prawda o REJESTRACJACH nie była jawna, co z 

kolei było pierwotnym ZAMIAREM/INTENCJĄ  tych SŁUŻĄCYCH MONARCHII 
KORPORACYJNEJ, by ludzie nieświadomie zniewalali ducha, a przez to też i ciała 

swoich dzieci. To na duchu zależy im (KORONIE) najbardziej, więc warto żebyś miał to 
na uwadze. 

3. PIENIĄDZE, ZŁOTO, SREBRO, WSZELKIE DOBRA, BITCOINS itp. Wszystkie stanowią 
jedynie iluzję wartości  przy czym TY jesteś faktycznym kreatorem/sprawcą wszelkich 

ich fizycznych przejawów. Pieniądze, wartość ‘z zewnątrz’, były  dotąd takim 
narzędziem, natrętnym pośrednikiem, który umożliwił wysysanie twojej życiowej 

energii. Pieniądze i im podobne, mają wartość jedynie dla tych, którzy zostali wrobieni 
w myslenie że ta wartość jest wartością prawdziwą. Ta iluzja jest ostatecznym 
zakłóceniem i niszczycielem naszych twórczych dusz, dosłownie.  WSZYSTKIE 

pieniądze powstały na mocy PAKTU/KONTRAKTU, powszechnie znanego jako AKT 
URODZENIA.



4. AKT URODZENIA: PIERWSZY GRZESZNY KONTRAKT. Nazwisko, które 
uważasz/bierzesz za swoje NIE JEST twoją kreacją (nie pochodzi od Ciebie). Twoje 

NAZWISKO zostało stworzone przez twoich rodziców/innych członków rodziny/rodziny 
adopcyjne, kogokolwiek  - ale NIE CIEBIE. Jest ono ORYGINALNYM WYTWOREM 
uosobionym prze kogoś innego, który z kolei zostaje ZAREJESTROWANY przez co 

ogłaszając je WLASNOSCIĄ KORONY/MONARCHII KORPORACYJNEJ/WŁADZY jak już 
uprzednio ustalono. To wlasnie przez to oszustwo twoja prawdziwa dusza była i jest 

uwięziona. Oszustwa na bazie którego WSZYSTKIE PIENIADZE/oraz ich brak, czyli 
DLUGI są tworzone.‘Wartość’ OBLIGACYJNA zostaje nałożona na AKT URODZENIA, na 

podstawie szacunkowych założen w kwestii przypuszczalnych sum jakie dziecko 
przypuszczalnie zapłaci w czasie trwania ich życia, dopóki stanowią część tego 

OSZUSTWA dokonanego na ludzkości. Np. Jeśli od kogoś oczekiwane jest otrzymanie 
pewnych sum w postaci podatków itp. przez okres ich życia, OBLIGACJI tej nadawana 

jest mniejsza „wartość”. Innymi słowy powstaje dług. Dziecku urodzonemu w 
zamożnej rodzinie nadaje się wyższą wartość Obligacji niż dziecku z rodziny ubogiej. 
Zaprawde jest to handel niewolnikami w najlepszym wydaniu, który dzieli i podbija 

ludzkość w tym KASTOWYM/HIERARCHALNYM systemie który obejmuje całą planetę. 

5. DOWODZTWO I KONTROLA Sądy i rządy same są także niewolnikami wewnątrz 
systemu, zakupowane i opłacane, a prawdziwa władza wykonawcza i aspekty kontroli 

stanowią POLICJA/WOJSKO, niczym psy na linii frontu i głowni kontrahenci dla tych 
ponad sądami i rządami, takimi jak BANKI/RELIGIE wraz z tymi, którzy kontrolują ich. 
Sądy i rządy (jakiegokolwiek państwa) niejako spajają całą tę iluzję. Bez możliwości 

wchodeznia w jakikolwiek kontrakt poprzez jakiekolwiek/wszystkie NAZWISKA na linii 
frontowej, cały system kontroli upada, a najważniejsze, że upadają Ci na szczycie tej 

duchowej piramidy niewolnictwa. Bez NAZWISKA, wszystkie wyżej wymienione 
poziomy zostają unicestwione całkowicie.

6. POTROJNA KORONA/3 KORONY: Składają się z WATYKANU w Rzymie, Kwadratowej 
mili w Centrum Londynu, tzw. ‘CITY OF LONDON CROWN CORPORATION’, oraz 

Waszyngtonu- Washington D.C (District of Columbia). Są one NIEświętą trójcą trzech 
w jednym jak i jednego w trzech jak ilustruje to papieska korona: Religia do 

kontrolowania wierzeniami, umysłami i duchowością ludzkości, Sądy i Banki aby 
kontrolować pieniądze/obligacje oraz ogólnoświatowa Policja/Wojsko aby tłumić 

przejawy buntu i działac jako podwykonawcy w akcji usuwania dusz na linii frontowej.

7. PODSTAWY CIEMNOSCI Taka  jest prawdziwa postać rzeczy w tej grze, wobec której 
większość ludzkości pozostaje ślepa. Religie zostały użyte aby odsunąć Cię od źródła 

poprzez wmówienie Ci, że „Bóg” jest czymś zewnętrznym oraz przez użycie programu 
„Zbawiciel” aby tego dokonać. Pieniądze są narzędziem używanym do utrzymywania 

ludzi w czysto – fizycznym wymiarze rzeczywistości poprzez nadanie im „zewnętrznej” 
wartości na wszystko, przy czym nic nie istnieje bez ludzi i ich kreatywności/sprawczej 



siły.Kary fizyczne/śmierci są narzędziem używanym aby powstrzymać twoją 
prawdziwą naturę, którą jest całe stworzenie samo w sobie.

Narzędziami używanymi w tym celu są języki którymi mówimy; skorumpowanie 
czystej częstotliwości jaką daje nasza intencja poprzez dopuszczanie wielorakich 

interpretacji tych samych dźwięków/częstotliwości, używanie SŁÓW i ROŻNEJ 
PISOWNI (z ang: SPELLING(Pisownia) ‘to spell’ oznacza literować; ‘spell’ oznacza 
zaklęcie – i to ma włąsnie wiele wspólnego z ‘zaklęicami’) Przez to pozostajemy 

poróżnieni i pokonani i całą naszą energię pokładamy w ICH kreacji i oddajemy im 
kontrolę. Ci ‘ONI’ NIE SA W STANIE stworzyć niczego bez nas/naszej sprawczej, zywej 
energii i dlatego nie mają żadnej faktycznej mocy. Oni o tym wiedzą i są absolutnie 

przerażenie tym faktem, gdyż to wróży ich upadek, raz i na zawsze. Jesteśmy życiem ze 
świadomością podczas gdy tamte istnienia są jedynie świadomością bez 

życia/duszy/ducha. Są oni KOMPLETNIE i CAŁKOWICIE ZALEŻNI od Twojego 
pozwolenia bądż duchowego przyzwolenia a to udaje im sie osiągnąć bardzo łatwo 

poprzez NAZWISKOWE OSZUSTWO, przekupstwo, wygodnictwo naszego ego. Cały ich 
domek z kart/piramida jest na tym oszustwie zbudowany. To my jesteśmy paliwiem 

napędzającym ten system/wehikuł. Bez naszego paliwa, oni są zniszczeni.

Najgłębiej sięgający ‘program’ który napotykamy najczęściej jeśli chodzi o większość 
jest zwyczajnie brak świadomości  oraz wiary we własną siłę oraz tego kim/czym 

naprawdę jesteśmy. Mistrzowska zaiste robota została wykonana aby doprowadzić 
ludzkość to takiego rodzaju duchowej słabości i kompletnej ignorancji. Taka była 

prawdziwa intencja stojąca za korumpowaniem antycznych prawd, prze-pisywanie 
naszej historii i przedstawianie jej w szkołach, kościołach oraz na wszystkich 

szczeblach akademickich naszego ego. Powtarzaj kłamstwa wystarczająco często, a 
ludzie napewno w nie uwierzą. Dużo łatwiej jest sprzedać gigantyczne kłamstwo 

masom niż sprzedać nas jednego po drugim. Media są jednym z głównych narzędzi do 
manipulowania kierunkami w których myślimy i do manipulowania, podtrzymywania 

kłamstw, którymi napełniono nas gdy byliśmy jeszcze dziećmi aż do teraz.

Wiele jest bezdusznych istnień na tej planecie, gdzie przeważająca ich część 
umieszczana jest na pozycjach władzy i kontroli, czy to policja, sądy, media, kościoły, 

rządy, szkoły, wojsko-na WSZYSTKICH poziomach.  Twój strach jest ich jedyną siłą. Gdy 
już raz ujrzysz swoją prawdziwą, nieśmiertelną naturę, stajesz się nietykalny, 

dosłownie. Masowa hipnoza, w której tkwi ludzkość jest prze-głęboka i spotkasz się z 
różnymi poziomami oporu ze strony przyjaciół, rodziny, współ-pracowników itd, więc 

nie przejmuj się próbami obudzenia tych godzących się na ‘śmierć’. Dowody na 
powyższe stwierdzenia są wszędzie dokoła, dostępne dla tych którzy widzą a zatem to 
do nich należy ich weryfikacja, nie do Ciebie. Zwyczajnie ‘zasiej ziarno’ i przejdz dalej. 

Są oni niczym Ci z przypowieści o arce Noego, spóźnieni...pozwól im utonąć. 
Znajdujemy się teraz w kulminacyjnym okresie powalania tych istnień raz na zawsze 

więc używają oni naszego strachu, podatności na iluzję i liczą na naszą desperację i w 



tym procesie, zatapiają swój własny statek, przy czym ja aktualnie moge jedynie 
podać im w tym przysłowiową „rękę”.  TY i tylko TY możesz ‘zbawić’ siebie i nikt poza 
Tobą, więc przestań zabijać się próbując. Pozwól umarłym pogrzebać umarłych a być 
może załapią przy następnym podejściu, ale nie możesz się nimi przejmować.  Zostaj 

na swoim kursie. Droga do domu jest drogą prawdy i niczego więcej.  Twoja ochota do 
trwania w prawdzie jest jedynie Twoja  a stopień w jakim w tej prawdzie trwasz 

będzie tym samym stopniem w jakim staniesz sie nietykalny, duchowo( wewnętrznie) 
a w rezultacie także i fizycznie. Jak na górze(na niebie), tak na dole, zaprawdę.

Nie istnieje „złoty środek”, albo zostajesz w Babilonie, albo z niego wychodzisz. Jesteś 
albo panem albo sługą, śmiertelnikiem bądź nieśmiertelnym. Dusza, TY, jest 

nieskończona, a ciało jest jedynie biologicznym komputerem którym operujesz. Twój 
komputer został zinfiltrowany i bardzo podupadł („gadzi” pień mózgu, pierścieniowe 

chromosomy) i oddzielił się od serca  i umysłu. Ci bez duszy nie potrafią odczuwać 
wspólczucia więc nie oczekuj tego od nich. Są tacy sami jak droidy w filmach o 

terminatorze, zaprogramowane do kontrolowania i zabijania bez mrugnięcia okiem i 
są łatwi do zauważenia. Są wszędzie, włączając Twoją rodzinę, przyjaciół itd. A 

wszystko co ty masz zrobić to „wyczuć” swoją drogę przez to wszystko. Pozwól Twoim 
instynktom i Twojemu  sercu być Twoim  przewodnikiem.

Obecnie oczyszczamy tę rzeczywistość z tych pasożytów na wielką skale, gdzie rządzi 
naturalne/uniwersalne prawo, którego nikt nie może przekroczyć i którego nikt nie 

przekroczy. Oni są mistrzami złudy więc nie pozwól twojej empatii działać przeciwko 
Tobie samemu, coś co było jednym z najpotężniejszych narzędzi w ich rękach. Te bio-

borgi są już martwe za życia i zależne od energii życiowej, którą mogą wyssać z Ciebie, 
ale jak żaden wampir, nie mogą wejść do twojej rzeczywistości bez Twojego 

zaproszenia. Każde użycie legalnego NAZWISKA jest wszystkim czego potrzebują jako 
zaproszenia, więc lepiej odetnij wszystkie Twoje więzy i przyzwolenie na to. Tylko 

zrozum ten koncept a odcięte zostają sznurki za które jesteś pociągany i twoja 
sprawcza moc powraca natychmiast w związku z twoją umiejętnością bycia 

odpowiedzialnym za tę największą z wszelkich mocy.

A do „chodzącyh trupów”(oni wiedzą kim są), wasz czas dobiegł końca, wasze 
oszustwa pozbawiane zostają wszelkiej mocy i z minuty na minutę zostajecię 

wymazywani ze świadomości  za tę inwazję pasożytów jakąs jesteście. My, 
posiadający żywą duszę, przebudziliśmy się, jesteśmy świadomi i odbieramy naszą 

rzeczywistość, bo wasza i tak nigdy nie istniała. W skrócie mówiąc, tak – macie 
przerąbane! Miłego dnia życzy Kate!

Any questions, contact me on: lenamiddx@gmail.com  

Translated by Rara Avis 
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