
CONSENTIMENTO ou acordo de contrato espiritual e 
isso é facilmente conseguido através do engano 
NOME, comprando as pessoas, o conforto do ego etc. 
Toda a sua castelo de cartas é BASEADA neste 
FACTO. Nós somos o combustível para seu sistema/
veículo. Sem combustível espiritual, eles são 
destruídos. 
 

O maior programa com que nós deparamos com as 
massas é a pura descrença no seu próprio poder e em 
quem realmente são. Um trabalho de mestria foi feito 
para levar a humanidade a este nível de fraqueza 
espiritual e completa ignorância. Esta foi a intenção ao 
corromper as verdades antigas, reescrevendo o nosso 
passado e apresentando isso nas escolas, igrejas e a 
todos os níveis da academia de ego. Basta repetir uma 
mentira muitas vezes e as pessoas vão acreditar nela. 
É muito mais fácil vender uma mentira gigante às 
massas do que vendê-la a cada pessoa 
individualmente . A mídia é a principal ferramenta de 
direcção pensamento e de manipulação para reforçar 
as mentiras que nós foram impingidas desde crianças e 
até ao nosso estado actual. 
 

Temos muitas entidades sem alma neste planeta, com 
a grande maioria colocado em posições de poder e 
controlo, seja polícia, os tribunais, a mídia, igrejas, 
governos, escolas, forças armadas em todos os níveis. 
O medo é a única ferramenta deles e, uma vez que se 
veja a sua própria verdadeira natureza imortal, tornamo
-nos intocáveis, literalmente. A hipnose em massa da 
humanidade é profunda e você vai conhecer todos os 
níveis de resistência de amigos, familiares, colegas de 
trabalho etc, então não se preocupe em tentar acordar 
aqueles que consente ser mortos. Os factos para 
provar isto estão lá todos para todos verem, por isso 
cabe a cada um vê-los, e não a você. Basta plantar a 
semente e ir embora.  Eles são os mesmos que os 
referidos da alegoria do Noé, que vieram à arca tarde 
demais; deixa-os afogar (por si mesmos.) 
 

Estamos agora no ponto culminante de destruir essas 
entidades de uma vez por todas, e puxando amarras 
de 'pornografia de medo' [fear porn], ilusão e 
desespero e, nesse processo, eles estão se afundar o 
seu próprio navio e eu simplesmente ajudá-los. VOCÊ, 
e só VOCÊ, pode salvar-se a si mesmo e mais 
ninguém, portanto pare de se matar ao tenta. Deixe os 
mortos sepultar os mortos e, talvez, eles venham a 
entender na passagem seguinte, mas eles NÃO são a 
sua preocupação. Mantenha o curso. O caminho para 

casa é o da verdade apenas e só. A sua vontade de 
estar na verdade é só sua e grau em que lá está seria 
o mesmo grau em que se tornaria espiritualmente 
intocável, e, como resultado directo, também 
fisicamente. Afinal tanto em cima como em baixo. 
 

Não existe um "meio-termo", aqui, ou você está dentro 
ou está fora da Babilônia. É mestre ou escravo, mortal 
ou imortal. A alma, VOCÊ, é infinito/a onde o corpo é 
meramente um computador biológico que você opera. 
O seu computador foi invadido e corrompido (tronco 
cérebro reptiliano/cromossomas fundidos) e separado 
origem de mente e coração. Os sem alma não podem 
experimentar a compaixão, então não a espere deles. 
Eles são como os droids exterminador dos filmes, 
programados para controlar e matar sem remorsos e 
são fáceis de detectar. Eles estão em toda parte, 
incluindo na sua própria família, amigos etc. e tudo que 
você tem de fazer é "sentir" o seu caminho. Deixe-se 
guiar pelos seus instintos e pelo seu coração. 
 

Estamos a limpar esta realidade destes parasitas 
exponencialmente, agora onde a lei universal reina de 
forma suprema sem que nada e ninguém a possam 
invadir. Eles são mestres do engano por isso não deixe 
que a sua compaixão amorosa seja usada contra você, 
algo que tem sido uma das suas ferramentas mais 
poderosas. As entidades bioborg já não têm vida e são 
dependentes apenas da necessidade de sugar a sua 
vida fora, mas, como todos os vampiros, eles não 
podem entrar na sua realidade, sem um convite. Cada 
uso do NOME legal é o único convite que eles 
precisam, portanto é melhor cortar os seus laços e 
consentimento com ele. É só entender este conceito e 
você já está cortar as cordas do fantoche e sua 
capacidade causal retorna imediatamente em relação à 
sua capacidade de ser responsável com este poderes 
máximo. 
 

Para os "Mortos-Vivos" [Walking Dead] (e você sabe o 
que você é), o seu tempo acabou, Os seus enganos 
são impotentes e, momento presente a momento 
presente, você está sendo apagado da consciência 
como os parasita invasor que é. Nós, da alma viva, 
estamos acordado/as, conscientes e reclamando a 
nossa realidade, enquanto que a sua nunca existiu. Em 
suma, sim, você está condenado. 

Tenha um bom dia! kate! 
 

https://kateofgaiatrans.wordpress.com/portugues-portuguese 
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1. NOME: 
 
A chave-mestra de todo o jogo do sistema/
CORPORAÇÃO DE COROA. O NOME é o elemento 
fulcral de todo o conceito jurídico/de controle. Sem um 
NOME LEGAL, que é o seu consentimento, a sua 
concordância em ser o seu NOME, os vampiros do 
sistema não podem, literalmente, alimentar-se do seu 
sangue/energia fonte de criação de vida que é relevado 
normalmente nos materiais físicos que adquiramos. É 
apenas o CONSENTIMENTO de ser/utilizar/ter um 
NOME LEGAL/Marca da Besta que é necessário para o 
seu contrato espiritual absoluto/negócio- com-o-diabo 
motivo para ser em PLENO VIGOR E EFEITO, você 
como um ESCRAVO e eles como MESTRE. Como a 
PROVA disto, olha e veja o quanto de sua vida/
existência envolve um NOME LEGAL e verá o grau de 
controlo que o sistema tem sobre si. 
 
 
2. REGISTO/CADASTRO etc: 
 
Qualquer/todas as coisas registadas são 
INTEIRAMENTE ALIENADOS à CORPORAÇÃO DA 
COROA, com consentimento, sem NENHUM recurso 
legal até que estas tais coisas sejam revogadas, através 
ao expor a INTENÇÃO por aqueles que servem a 
CORPORAÇÃO DA COROA para cometer fraude 
conscientemente/inconscientemente.  Por exemplo: Uma 
criança que é registada é PROPRIEDADE DA COROA 
por consentimento ignorante uma vez que a verdade de 
Registo não foi revelada, o que é a INTENÇÃO original 
pelos PROPRIETÁRIOS DOS SERVIDORES DA 
CORPORAÇÃO DA COROA, para que as pessoas 
oferecem os seus filhos, sem saberem, para a 
escravidão da alma, e, portanto, do corpo. É a alma que 
está realmente em jogo, há que manter isso em mente. 
 
 
3. DINHEIRO, OURO, PRATA,  
ATIVOS, 'BITCOIN' etc: 
 
são TUDO ilusões de valor em que VOCÊ é o 
verdadeiro criador de todas as manifestações físicas. O 
dinheiro, valor externo, tem sido a ferramenta usada 
como uma terceira parte, “um intermediário", que 
possibilita que a sua energia seja esgotada. O dinheiro, 

ou similares, só tem valor se tivermos sido enganados 
em pensar que assim é. Esta ilusão é a distracção final 
e destruidor das almas criadoras, literalmente. TODO o 
dinheiro baseia-se no CONTRATO de alma comumente 
conhecido como uma CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 
 
 
4. CERTIDÃO DE NASCIMENTO:  
 
O CONTRATO DE PECADO ORIGINAL. O 
NOME que considera/reivindica como o seu 
NÃO é a sua criação. O seu "NOME assumido" foi 
criado pelos seus pais/membros da família/parentes 
adoptivos, NÃO POR SI. Esta é uma CRIAÇÃO 
ORIGINAL que se manifesta por uma outra que, uma 
vez, REGISTADO tornando-a, assim, PROPRIEDADE 
DA CORPORAÇÃO DA COROA como afirmado 
anteriormente. É sobre esse engano que a SUA alma 
literal era e é escravizada e a premissa sobre a qual 
TODO O DINHEIRO/DÍVIDA é criado(a). Um "valor" 
DÍVIDA OBRIGACIONISTA foi colocado na CERTIDÃO 
DE NASCIMENTO com base no cumulativo estimado 
de IMPOSTOS, EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS que uma 
criança deverá pagar, enquanto desconhece faz parte 
desta FRAUDE contra a humanidade.  Por exemplo: Se 
alguém deverá pagar uma certa quantia de impostos, 
etc. na sua vida, é dado ao vínculo um "valor" DÍVIDA. 
Uma criança nascida numa família rica terá um valor de 
títulos de dívida maior do que alguém que pertence a 
uma classe de rendimentos considerada menor. Isto é 
tráfico de escravos no seu melhor, que divide e 
conquista a humanidade no sistema de SERVOS/
CASTA/HIERARQUIA que envolve o planeta. 
 
 
5. COMANDO E CONTROLE: 
 
Os tribunais e os governos são os escravos 
por dentro do sistema, comprados e pagos 
enquanto que os verdadeiros aspectos de comando e 
controlo são a Polícia/Militar como cães da linha da 
frente e criadores de medo/aterrorizadores para 
aqueles acima dos tribunais e governos, como os 
BANCOS/as RELIGIÕES e aqueles que os controlam. 
Os tribunais e os governos são apenas o recheio para 
esta "sanduíche" de engano e ilusão. Sem a 
capacidade de CONTRATAR através de quaisquer/
todos os NOMES no nível de linha de frente, todo o 
sistema de controlo é destruído, acima de todo os que 
estão no topo desta pirâmide de escravidão espiritual. 

Sem o NOME, todos os níveis acima são finalmente 
aniquilados por completo. 
 
 
6. A TRÍPLICE COROA:  

Este consiste em ROMA (Espiritual), A CORPORAÇÃO 
DA COROA DA CIDADE DE LONDRES (Financeira) e 
WASHINGTON D.C. (Militar). Eles são a trindade 
profana de 3 em 1, 1 em 3 como ilustrado claramente 
na Coroa Papal: Religião, para controlar as crenças, 
mentes e espiritualidade da humanidade, os Tribunais 
e os Bancos para controlar o dinheiro/títulos e a 
Polícia/Militar mundial para reprimir a rebelião e agindo 
como contratantes de primeira linha pela extracção das 
almas. 
 
 
7. PRINCÍPIOS DA ESCURIDÃO: 
 
Esta é a verdadeira natureza do jogo 
perante o qual a vastidão da humanidade está cega. As 
religiões têm sido utilizadas para separá-lo da fonte, 
fazendo-o crer que "deus" é externo e utilizando o 
programa de "salvador" para reforçar isto. O dinheiro é 
a ferramenta que é usada para manter as pessoas 
apenas no reino físico fazendo com que equacionem 
um "valor" externo em tudo onde nada existiria sem as 
pessoas e sua criatividade. A morte física e prejuízos 
são as ferramentas utilizadas para reprimir a 
verdadeira essência que é a própria criação. As 
ferramentas utilizadas são línguas com o intuito de 
corromper a frequência pura, com múltiplos 
significados dos mesmos sons/frequências, usando 
PALAVRAS e GRAFIAS (literalmente), assim dividindo 
e conquistando, assim, e redirecionar a nossa energia 
para as suas criações e o seu controlo. Estas 
entidades NÃO PODEM criar nenhuma uma vez que 
não têm alma e, portanto, totalmente impotentes.  Eles 
sabem disso e isso aterroriza-os absolutamente porque 
isto põe fim ao seu feitiço , de uma vez por todas. Nós 
somos vida com consciência, enquanto que essas 
entidades são a consciência sem vida/alma/espírito. 
Eles são COMPLETAMENTE E EXCLUSIVAMENTE 
DEPENDENTES da obtenção do nosso 

   

  


