
Kas teadsid, et oled kurjategija?

*Palume märkida, et need on FAKTID, mitte teooriad.
Tähelepanu selle maa vabad inimesed/suveräänsuse eest seisjad, iseseisvad kodanikud, patrioodid, inimkond 

üldiselt...

1)Oled kurjategija kui väidad end kasutavat/omavat NIME, mis arvad, et on Sinu, kuid see ei ole seda, kuna see 
ANTI Sulle kuningliku võimu/korporatsiooni/kiriku/Sinu vanemate poolt Sinu sündides.

2)Oled kurjategija, kui väidad et OMAD midagi mis on REGISTREERITUD, kuna KÕIK asjad/inimesed on 
REGISTREERITUD KUNINGLIKU VÕIMU OMANDINA.

3)Sind tembeldatakse automaatselt vargaks, kui väidad et ÜKSKÕIK MIS/KÕIK mille REGISTREERIMISPASSIL on 
NIMI, mis väidad et kuulub sulle, on sinu omand, ja miks KOHUS ja POLITSEI saab ja võib „varastada“ kõik mis 

arvad, et kuulub sulle, kuid tegelikult sulle ei kuulu, ja kohus ja politsei vaid võtab tagasi selle, mis ANTI 
vabatahtlikult KUNINGAVÕIMULE, nende ülemale. SÜNNITUNNISTUST ei saa kasutada ISIKUTUNNISTUSENA ja 

ÜKSKÕIK KES võib TELLIDA KOOPIA SINU SÜNNITUNNISTUSEST teades Sinust miniaalsel hulgal infot.

4)Oled moraalselt ja seksuaalselt hukkaläinud kriminaal, kui kannad kaasas ükskõik millist LITSENTSI. Litsents 
tuleb sõnast Licentious ning sellel on peal sinu VALE NIMI mille oled omale pettusega võtnud.

5)Kohtus oled SINA automaatselt HÄBIALUNE kui võtad omaks NIME, mida pead endale kuuluvaks, ning oled 
PANTVANG SIDEME läbi, mida kutsutakse SÜNNITUNNISTUSEKS, mis loodi NIMEGA, mis arvad et kuulub Sulle. 

Sa teed seda VABATAHTLIKULT ja teadmatuses. SINU VASTUTUS/ÜHENDAMINE saab ainult eksisteerida kui 
SINA võtad omaks NENDE legaalse NIME, mis kuulub NEILE, KUNINGAVÕIMULE, ja MITTE ÜKSKI KOHUS ei saa 

sind puudutada kui sa seda ei tee. NIMI on splint käsigranaadil mida NEMAD kardavad, tõmba seda.

6) Ainult advokatuuride liikmetel (kohtunikud/juristid) on õigus autoriõigust kasutada, et säilitada oma ’au’ 
kohtusaalis, ja miks neid kes väidavad et ESINDAVAD ISEENNAST EI KUULATA, kuna SINA oled SURNUKS 

arvatud; surnud ei räägi lugusid.

7) Kõik bangaarved, hüpoteegid, laenud, ärid, lapsed, ABIELUD/LAHUTUSED jne, mis on 
REGISTREERITUD/LOODUD NIME all, mida pead enda omaks, on kõik tegelikult KUNINGAVÕIMU VARA ja iga 
üritus neid omale saada on tahtlik ja ignorantne PETTUS ja kõik asjad mis on neis LEPINGUTES märgitud, on 

KIRIKU/RIIGI/KUNINGAVÕIMU OMAND.

8) Kõik ISIKUTUNNISTUSED mis on loodud SÜNNITUNNISTUSEL oleva nimega, nimega, mida pead enda nimeks, 
on IDENTITEEDIVARGUS ja TEINE ISIKSUS mis kasutab KUNINGAVÕIMU VARA ilma loata ja on 

SURMANUHTLUSEGA KARISTATAV kuritegu. Igaüks, kes väidab, et EI OLE AMETINIMETUSEGA ADVOKATUURI 
liige nagu näiteks politseinik, sooritab kahekordse identiteedivarguse kuna neil ei ole ÕIGUST KASUTADA 

AUTORIÕIGUST, täpselt nagu kõigil ülejäänutel.

9)See PETTUS KUNINGAVÕIMU poolt on KERGESTI takistatav ja ÜMBERPÕÕRATAV, paljastades 
KUNINGAVÕIMU (sellest lähtuvalt kuningavõimu omanike) KAVATSUSE PETTA/ÄSSITADA inimkonda PETTUSE 

TEELE nende LEPINGU FAKTIDE teadmatuse kaudu.

Rohkema informatsiooni jaoks külastage palun : http://kateofgaia.wordpress.com/and; vaadake alustuseks 
“Kate’s writings“ artiklite „The long and short of it“ ja „I, who shall not be named“ kohta. Sealt leiab ka palju 
teisi kirjatöid mis paljastavad „kuidas“ inimkond orjastati JA kuidas sellest vabaks murda. Seda saab olema 

kõige raskem asi elus mida alla neelata, kuid see pole pooltki nii lämmatav kui seda on see süsteemile mis sind 
sõna otseses mõttes omab, sinu nime, sinu raha, sinu elu.

http://kateofgaia.wordpress.com/and

