
 Babylong Dijatuhkan
kate u/v kaia

1. NAMA: kunci induk ke seluruh sistem 's/CROWN CORPORATION 'S 
binatang buruan. NAMA menggantung menyematkan ke yang hukum 
seluruh/menguasai membuat. Tanpa NAMA HUKUM, yang adalah izin 

anda dengan setuju untuk dikatakan NAMA, vampir sistem secara harfiah 
tidak bisa hidup dari darah hidup anda/tenaga sumber ciptaan yang 

biasanya diperlihatkan di bahan fisik kami berkumpul. Adalah hanya IZIN 
untuk menjadi/menggunakan/mempunyai LEGAL NAMA/Mark Binatang 

yang diperlukan untuk kontrak rohani anda yang mutlak/berurusan 
dengan motif setan untuk di FULL FORCE AND EFFECT dengan anda 

sebagai seorang BUDAK dan mereka sebagai MASTER. Da PROOF ini, 
melihat dan memahami seberapa besar dari hidup anda itu/keberadaan 

memerlukan NAMA HUKUM dan anda akan melihat ukuran kontrol 
sistem mempunyai di balik anda.

2. REGISTER/REGISTRATION dll. : Yang Mana Pun/semua hal yang 
didaftarkan SEPENUHNYA diserahkan dengan izin kepada PERUSAHAAN 

MAHKOTA dengan TAK ADA jalan lain hukum sampai hal seperti itu 
disingkirkan dengan membuka MAKSUD oleh yang melayani 
PERUSAHAAN MAHKOTA untuk melakukan penipuan dengan 

sengaja/tanpa mengetahui. Ex: seorang anak yang didaftarkan adalah 
MILIK MAHKOTA oleh izin bebal di mana kebenaran MENDAFTARKAN 

tidak dilahirkan yang adalah MAKSUD asli oleh CROWN CORPORATION 
SERVANT 'S OWNERS untuk membuat orang menawarkan anak mereka 

tanpa mengetahui ke dalam perbudakan jiwa, dan demikian, badan. 
Adalah jiwa mereka benar-benar sesudah, oleh sebab itu menyimpan 

bahwa di pikiran.

3. UANG, EMAS, PERAK, ASET, BITCOIN dll adalah SEMUA khayal nilai di 
mana ANDA adalah pencipta sejati semua manifestasi fisik. Uang, 

eksternal nilai, sudah adalah alat sebagai penyeludup pihak ketiga "orang 
perantara" bahwa sudah membuat mengalirkan kekuasaan anda 

mungkin. Uang atau sejenisnya hanya mempunyai nilai jika sesuatu 
sudah diperdayakan ke dalam berpikir dilakukan. Khayal ini adalah 

selingan dan perusak tertinggi jiwa pencipta, secara harfiah. SEMUA uang 
berdasarkan KONTRAK jiwa biasanya dikenal sebagai sehelai AKTE 

KELAHIRAN.



4. AKTE KELAHIRAN: ORIGINAL SIN CONTRACT. The NAME anda 
berpikir/menuntut sebagai anda tidak adalah ciptaan anda. "Nama samaran" 

anda ditimbulkan oleh orang-tua anda/anggota keluarga/adoptive kerabat, TAK 
ADA YOU. This adalah CIPTAAN ASLI yang ditunjukkan lain yang, pada 

gilirannya, didaftarkan dengan begitu mengumumkannya MILIK PERUSAHAAN 
MAHKOTA dulunya disebutkan. Pada penipuan ini bahwa jiwa harfiah ANDA 
ialah dan diperbudak dan di atas ALL MONEY/DEBT yang mana diciptakan. 

"Nilai" IKATAN UTANG ditetapkan di AKTE KELAHIRAN berdasarkan yang 
diasumsikan accruement PAJAK, MEMINJAMI, UTANG seorang anak diharapkan 

membayar selama mereka adalah sebagian PENIPUAN ini di atas umat 
manusia. Ex: Jika seseorang diharapkan membayar jumlah tertentu pajak dll 

pada seumur hidup mereka, IKATAN diberi "NILAI" UTANG. Seorang anak yang 
dilahirkan ke dalam keluarga kaya akan mempunyai nilai ikatan utang yang 

lebih tinggi daripada seseorang yang penilaian "golongan penghasilan yang" 
terlihat "yang" kurang". Ini adalah perdagangan budak dinya paling baik yang 

membagi dan menaklukkan umat manusia di BUDAK 
PERKEBUNAN/KASTA/HIRARKI sistem yang melinkungi planet.

5. MENGUASAI dan kuasai: pengadilan dan pemerintah adalah budak sistem 
dalam, membeli dan membayar untuk di mana aspek perintah dan kontrol 
sebenarnya adalah POLICE/MILITARY sebagai anjing garis dan kontraktor 

ketakutan depan untuk yang itu di atas pengadilan dan pemerintah seperti 
BANK/AGAMA dan yang menguasai mereka. Pengadilan dan pemerintah 

adalah pengisi saja untuk "sandwich" penipuan ini dan khayal. Tanpa 
kemampuan untuk KENA via yang mana pun/semua NAMA ke muka garis rata, 

sistem seluruh kontrol binasa, sangat penting yang itu di sangat tertinggi 
piramida perbudakan rohani ini. Tanpa NAMA, semua tingkat di atas pada 

akhirnya dibinasakan betul-betul.

6. MAHKOTA RANGKAP TIGA: ini terdiri atas Roma, CITY OF LONDON 
CROWN CORPORATION dan Washington D.C. They adalah yang tak suci 

trinity ke-3 dari 1, 1 di 3 sebergambar secara jelas di Papal Crown: 
Agama, untuk menguasai kepercayaan, pikiran dan spirituality umat 

manusia, Pengadilan dan Bank untuk menguasai uang/ikatan dan Polisi 
dunia/Militer untuk menumpas pemberontakan dan bertindak sebagai 

frontline kontraktor ketutunan jiwa.

7.  TEMPAT KEGELAPAN KERAJAAN: ini adalah sifat sebenarnya permainan 



bahwa keluasan umat manusia buta ke. Agama sudah dipergunakan untuk 
memisahkan anda dari sumber dengan membuat sesuatu percaya "tuhan" 

eksternal dan mempergunakan program "penelamat untuk" memperkuat" ini. 
Uang adalah alat yang terbiasa dengan orang menara utama di fisik-hanya 

bidang dengan menyuruh mereka untuk menyamakan "nilai" eksternal di atas 
segalanya di mana tidak ada akan ada tanpa orang dan daya cipta mereka. 

Kematian dan kerugian fisik adalah alat dulu biasa mengepit bulu burung anda 
sebenarnyaIntisari yang ialah sama sekali ciptaan sendiri. Alat mempekerjakan 
adalah bahasa dengan korupsi maksud frekuensi murni dengan arti lipat ganda 

bunyi sama/frekuensi, memakai KATA dan EJAAN (secara harfiah), dengan 
begitu membagi dan menaklukkan kami dan mengalihkan penggunaan tenaga 

kami ke dalam ciptaan dan kontrol MEREKA. Entitas ini tidak bisa membuat apa 
saja karena mereka tanpa jiwa dan demikian, benar-benar tak berdaya. Mereka 
mengetahui ini dan secara absolut ngeri karena ini berarti ajal mereka, satu kali 

dan bagi semua. Kami adalah hidup dengan kesadaran di mana entitas ini 
adalah kesadaran tanpa hidup/jiwa/jiwa. Mereka adalah SUDAH DAN SINDIRI 
BERGANTUNG di mendapat IZIN atau kontrak rohani kami persesuaian dan ini 
dengan mudah tercapai lewat penipuan NAMA, menyuap orang, kenyamanan 

ego dll. Rumah utuh mereka kartu/piramida berpangkalan di FACT. We ini 
adalah bahan bakar untuk sistem mereka/kendaraan. Tanpa bahan bakar 

rohani, mereka binasa.
Program yang paling besar yang kami tubruk dengan banyak adalah 

ketidakpercayaan belaka kekuasaan mereka sendiri dan yang mereka sungguh 
ialah. Sudah dilakukan pekerjaan cekatan untuk mendapat umat manusia 
sampai derajat kelemahan rohani dan ketidaktahuan benar-benar ini. Ini 

adalah maksud merusak kebenaran kuno, menulis kembali masa lalu kami dan 
memberikan ini di sekolah, gereja dan sama sekali kadar ego academia. Ulangi 

dusta cukup sering dan orang akan percaya kepadanya. Jauh lebih mudah 
berbisnis dusta raksasa sampai banyak daripada menjual kami satu per satu. 

Media adalah alat utama pimpinan dan manipulasi yang dipikirkan untuk 
memperkuat dusta kami diisi dengan sebagai anak dan ke negara bagian 

sekarang kami.
Kami membuat banyak entitas tanpa jiwa di planet ini dengan mayoritas yang 
ditetapkan di posisi tenaga dan kontrol, menjadinya polisi, pengadilan, media, 

gereja, pemerintah, sekolah, militer di SEMUA
[17:42:22] jeremytrott: tingkat. Ketakutan adalah alat satu-satunya mereka dan 

begitu sesuatu melihat alam abadinya sendiri yang sebenarnya, sesuatu 
menjadi tak dapat tersentuh; secara harfiah. Hipnosis masal umat manusia 
mendalam dan anda akan mendapat semua kadar perlawanan dari teman, 



keluarga, rekan sekerja dll oleh sebab itu tidak tidak perlu khawatir tentang 
mencoba membangunkan yang menyetujui menjadi mati. Fakta untuk 

membuktikan ini sama sekali di sana bagi semua untuk melihat oleh sebab itu 
terserah kepada mereka untuk melihat, tak ada anda. Dengan sederhana 

menanam bibit dan jalan-jalan jauh. Mereka adalah yang sama sebagai yang ini 
di alegori Noah yang datang ke bahtera terlalu terlambat; membiarkan mereka 

mati tenggelam.
Kami sekarang di puncak membunuh entitas ini satu kali dan bagi semua dan 

mereka sedang mengeluarkan seluruh pornografi ketakutan, khayal dan 
desperation steker dan di proses itu, mereka sedang tenggelam kapal mereka 
sendiri di mana saya belaka tangan mereka lebih baik steker-puller sekarang. 

ANDA dan hanya ANDA bisa menyelamatkan sendiri dan bukan-satu kalau tidak 
oleh sebab itu berhenti membunuh sendiri mencoba. Biarlah yang mati 

mengubur yang mati dan barangkali mereka akan "membantunya naik" izin" 
berikutnya tetapi mereka tidak adalah keprihatinan anda. Dilaparkan jalan. 
Rumah garis edar satu yang ada kebenaran hanya dan tidak ada yang lain. 

Kerelaan anda untuk berdiri di kebenaran ialah anda sendiri dan sampai tingkat 
yang tertahan oleh anda akan menjadi tingkat sama bahwa anda menjadi tak 
dapat tersentuh secara spiritual dan, akibatnya, secara fisik. Sebagai di atas, 

oleh sebab itu di bawah bagaimanapun juga.
Tidak ada "tanah tengah" di sini, anda ialah baik di atau dari Babilonia. Anda 

ialah baik tuan atau budak, maut atau abadi. Jiwa, ANDA, ialah infinite di mana 
badan adalah komputer biologis saja anda membedah. Komputer anda 

diremebesi dan dirusak (reptilia otak tangkai/memadukan kromosom) dan 
terpisah dari pikiran sumber jantung. Yang tanpa jiwa tidak bisa mengalami 

belas kasih oleh sebab itu tidak mengharapkan kedatangan mereka ke. Mereka 
adalah yang sama sebagai Terminator droids di film, menyusun untuk 
menguasai dan membunuh tanpa penyesalan yang dalam dan mudah 

meninjau. Mereka di mana-mana sedang memasukkan keluargamu sendiri, 
teman dll dan semua dari anda mempunyai ke melakukan ialah "meraba" cara 
anda lewat. Membiarkan naluri anda dan jantung anda adalah pemandu anda.

Kami sedang menjelaskan kenyataan parasit ini ini secara eksponensial 
sekarang di mana undang-undang universal memerintah tertinggi di mana tak 

satu pun akan atau bisa mesuk tanpa izin. Mereka adalah menjagokan 
penipuan oleh sebab itu tidak membiarkan belas kasih penyayang anda dipakai 

melawan anda, sesuatu yang sudah adalah alat mereka yang paling sangat 
kuat. Bio-borg entitas sudah mati dan tergantung hanya di dapat mengisap 
hidup dari anda tetapi, seperti setiap vampir, mereka tidak bisa memasuki 
kenyataan anda tanpa undangan. Setiap penggunaan NAMA hukum adalah 



satu-satunya undangan mereka perlu begitu terbaik memotong pertalian dan 
izin anda dengan itu. Hanya mendapat konsep ini dan anda sudah mematikan 

rentetan golek dan kepulangan kemampuan sebab musabab anda dengan 
segera di kerabat sampai kemampuan anda untuk menjadi bertanggung jawab 

dengan itu tertinggi kekuasaan.
Ke yang "mati yang berjalan" (dan anda tahu apa anda ialah), waktu anda 

selasai, penipuan anda tak berdaya dan sekarang saat oleh sekarang saat, anda 
sedang dihapus dari kesadaran untuk parasit menyerbu anda ialah. Kami, jiwa 
hidup, bangun, sadar dan mengklaim kembali kenyataan kami di mana anda 

tidak pernah ada. Di pendek, ya, anda dikutuk. Semoga hari Anda sukses! 
Kate!!!


