
Pikk ja lühike versioon... Gaia kate. 

On olnud pikk tee, et siia jõuda. On raske olnud tunnistada paljusid valesid 
ja võltsreaalsusi millesse oleme ettevaatlikult treenitud uskuma. Kõige 

suurem takistus oli mõista, et kõigest on vaja lahti lasta ja et kaamel tuleb 
lahti pakkida et ta läbi Smaragdlinna seina  nõelasilma mahuks. Füüsiline 

reaalsus on midagi, millest on enamikel raske kõrvale astuda ja enda 
sisemist mina otsida, kuid see on vajalik kuna muidu jäädakse 

ringikujuliselt liikuma lõksu, mis meile kõigile seatud on. 

Me elame kaubanduslikus maailmas, maailmas mida ma kutsun Babüloni 
hooraks nii füüsilisest kui vaimsest vaatevinklist. Et olla kellegi omand, 
peab loobuma vaimust, kehast ja hingest ja ma olen väga selle vastu 

meelestatud. See on maailm väljamõeldud tegelaskujudega mis on loodud 
iga ühele meist, kus vähesed on näinud vahendeid et võtta 

marionetimaailma nõõridest ise kinni, kus ülejäänud teadmatult, kuid 
tahtlikult esinevad neile kavalatele nukuisandatele. Meid on kõiki petetud, 
kus vähesed, nüüd saamas paljuks, on ärganud sellest pikalt kestnud unest 

süües näljaselt õuna mille Babüloni nõid on neile ette visanud. 

Oh kui paljusid on see petukunsti käskjanna haneks tõmmanud ja ninapidi 
vedanud, kus me oleme üksteisel hammastega kallal, et lahutada 
nööritõmbajate meelt. Samal ajal kui me võime rääkida süüst ja 

ebaõiglusest, oleme tegelikult meie need kes peavad peeglisse vaatama ja 
jõudma mõistmisele et meie, mitte nemad, oleme tõeline probleem. 

Käesolev probleem on ignorantsus enese suhtes ja suutmatus näha oma 
enese ellu ja suutmatus vastu astuda peeglile, kus on kõige mustem 

peegelpilt. Me võitleme ja klammerdume kõige külge, mida peame õigeks, 
samal ajal kui me ise oleme kõigi oma hädade põhjuseks.

Minu jaoks ei olnud küsimus selles kuidas paljastad nii paljude häbi, mis 
oli juba ilmselge, minu jaoks oli küsimus selles kuidas ma ise lubasin tõde 

rohkem häbisse langeda. Seaduse mitte tundmine ei kaitse selle eest, 
seaduseks on siinkohal universaalne loomulik seaduspära, mitte inimeste 

poolt välja mõeldud kujuteldav seadus mis ainult imiteerib loomulikke 



seaduseid . Raske on mängida mängu vastasega kes muudab mängu 
käigus ise reegleid nii palju kui me tal seda teha lubame.Me oleme selles 
suhtes nagu lapsed. Kui inimene üles kasvab otsustab ta et mängu ei ole 

mõtet karbist väljagi võtta, sest just seal on tema koht, selline on Pandora 
viis.

Niisiis, kust alustada mängu seletamist tema füüsilise ja spirituaalse peegli 
perspektiivist? Mulle meeldib alustada tuletades endale meelde et meid 

ümbritsev füüsiline maailm on ainult illusioon kus on vaid põhjus ja 
tagajärg. Seal ei peitu vastuseid, üldsegi mitte.  See on kõigest teadvuse 
mängulaud kus mõned on ta meisterlikult omaks võtnud ja kasutavad 

teda pahatahtlikel eesmärkidel, lennates loodule näkku samal ajal loodut 
emmates ja omaks võttes. Mõned võivad karjuda: Dihhotoomia!, kuid 

lihtne tõde on see et kõik vastandid on samad ja erinevad ainult vaatleja 
silmis niipalju, kui ta tahab erinevust näha.  Jah, pask, millesse oled 

sattunud on sinu süü, kui sul on julgust seda tunnistada.

Et sellest näiteid näha, ei pea otsima kaugemalt kui usk, mida kutsutakse 
õigussüsteemiks ja tõesti, kuskile mujale ei peagi vaatama. On tõsiasi et 

kõik õiguslikud asjad on samas ka religioossed kuna õigussüsteem 
kuigipaljus on sündinud religioonist. Kõige varasemad kohtud /kirkud olid 

ja on tänapäevalgi sama süsteemi alustala, kus riiki ja kirikud ei ole 
eraldatud. Nad on üks ja sama ja nende eesmärk kontrollida masse ei ole 
lugematute sajandite jooksul muutunud. See hirmuvalitsus on aga lõpuks 
läbi saanud. Alles siis kui inimene hakkab nägema sidet selle vahel, kuidas 

kirik teeskleb spirituaalset, ja riik käitub kui füüsline jõud hakatakse 
nägema jaga ja valluta tõelist tähendust. Mis on veelgi sügavam, on et 

enamus kes on jõudnud võimupositsioonile on veelgi rohkem kellegi 
omand kui ükskõik mis tavaline ori. 

Ori mõistab vabaduse tähendust, samas kui keegi kes arvab, et on vaba, 
on kõige rohkem vang. Isegi poliitilistele ja usuga seotud riietele viidatakse 
kui trappings of office (trap – lõks).  Sellegipoolest nende inimeste peenelt 
graveeritud egod ei luba näha kõige selgemat tõtt, mis jääb nende kitsast 
nägemisväljast vaid natuke välja. Minu otsing oli väga lihtsa loomusega, 



tahtsin leida midagi mis on kõigil maailma inimestel ühine, mis viiks neid 
sünnist surma ja midagi nad kaitseks elu hinnaga. Suurima vihje leidsin 
elude lõpus, ja selle võib leida paljude hauakividel kes ei elanud kunagi 

„süsteemi“ silmis. See klappis täiuslikult ainsa dokumendiga mida kunagi 
on pakutud vabalt ükskõik mis kiriku või kohtusüsteemi poolt.

See lõks on nii täiuslik oma tõhususes et see pani meid endast orjad 
tegema ja igasugune katse vabaduse eest võidelda lõppeb omaenda 

petmiseg, põlgusega kohtu suunas ja paratamatuse suunas, meie 
sõjakusega ja ringikujulise kättemaksuga. Orjapõlv pidi olema antud vabalt 

meie poolt meie teadmatuses ja pimeduses. See pidi olema midagi mis 
toitis sõjardite ego ja ametnike taskuid ja terve see aeg säilitasid nad 

koguoma au universaalses seadustikus.  Samal ajal kui massid võitlevad 
millegi eest mida nad peavad õigeks, toidavad nad oma vihaleeke, 

lahkhelisid ja jagamatust. Mida ebaõiglasemaks süsteem muutub, seda 
hullemini nad võitlevad, andes süsteemile mille vastu nad võitlevad üha 

rohkem võimu. 

Lakmustest selle jaoks on üsnagi läbinähtav ja need kes selle eest 
võitlevad tõestavad lõksu tõhusust, kuna see muutub enamiku jaoks 

peaaegu väljapääsmatuks. See on Hiina sõrmelõks oma parimal kujul, kus 
aina kõvemini tõmmates jääd vaid tugevamalt kinni, kuni üks osapooltest 
väsib, lõdvendab oma haaret ja voilaa, sinu sõrmed saavad kergelt vabaks. 
On põhjus miks mao hambad on suunatud sissepoole. Mida orhkem saak 

rabeleb et vabaks saada seda sügavamale vajuvad kihvad, ja kas pole 
targem madu üldsegi vältida. Niisiis, mis oleks veel nii lihtne kui 

inimkonnale see hiina sõrmelõks peale panna. Nutikatele, ja neile kes on 
lugenud minu töid või kuulanud mind rääkimas teavad kuhu ma lähen, 
kuid neile, kes on vähem teadlikud millest ma räägin, vastus on ja jääb 

alati samaks, see on : NIMI.

Ma annan mõned vaatenurgad et paremini lõksu jälgida, mida mõned 
teist võivad pilgata. Hoidke alati meees et mind ei huvita mida usute, ja 

tõde ei huvita see samuti, see on lihtne fakt. Mul on kogemusi kus see on 
kõik minu jalge ette laiali laotatud, ja ma ise olen seda tõde nüüd juba 



aastaid jaganud, kuigi seda on lihtsam jagada inimestega kes seda või 
iseendid ise näevad. Sa võid veeta pkskõik kui palju aega nende 

kohtusaalides, kuid on on alati vaid üks tõde mida võid oodata, ja see on 
see et kohtud on nende mäng,  muudetud nende reeglite järgi toimima ja 
nad tahavad et kõik mängiks, sest on garanteeritud et nemad võidavad iga 

kord, ja kaotavad vaid mõned et hoida „loterii“ illusiooni püsivana, seda 
juhuks kui keegi võidab juhtumi või kaks. See on sama põhimõtte mida 

kasutavad karnevali mängurid, nad lasevad sul võita nende mõttetud jura 
kuna kasum ületab tunduvalt kahjumi. Sama asi on kohtusüsteemiga, kes 

siis karnevalikloun on ?

On paljusid kes peale selle lugemist endiselt ei mõista aga see on minu 
lootus ja kavatsus et nad suudavad piisavalt uhkust alla neelata et leida 

võti mis neid vabastaks. Ahelad mis arvad et sind piiravad on needsamad 
mida hoiad kindlalt enda pihus ja kõik mida tegema pead on lihtsalt lahti 
laskma, aga paljud teist ei tee seda ja las nii olla. Kus NIME tõeline jõud 

mängu tuleb on järsk arusaamine et kõik mille nimel oled töötanud, kõik 
mida omad ja tulevikus omad kuni sa lahti neist lased on saadud 

petturlikul teel kasutades nime mis isegi ei kuulu sulle. See on midagi mis 
on väga raske alla neelata, ja paljud teist lämbuvad juba praegu, sülitavad 

selle teadmise välja ja jätkavad nukumeistrite käe järgi tantsimist. Te 
jätkate petmist päevast päeva ja te olete õnnelikud et saate seda teha 
seni, kuni saate omale üha uusi ja uusi nipsasjakesi lubada kasutades 

varastatud identiteeti ja petturlikku väärtusetuid võlapaberied.

Süsteem pidi meid saama sellesse samasse süteemi panustama et säilitad 
aueelis kus meie tulime alati esile mustade kätega. Seda pidi meile 
müüma sellisel viisil et me näeks asja kasulikkust, ja jääks pimedaks 

trikkidele ja petuskeemidele, ja sukelduks pea ees oma enda pettusesse ja 
võitleks surmani et seda säilitada. Nii lihtne on kontrollida last 

’auhindadega’ ja need ei pea olema isegi suured, lihtsalt auhind on 
enamikel päevadel küll. Et paremini aru saada, lubage ma jagan paari 

fundamentaalset sõnade definitsiooni ilma et ma sügavale 
etümoloogilistesse juurtesse laskuks, piisab sellest kui õelda, olen käinud 



olen näinud ja koodi tähthaaval lahti muukinud.  Vaatame näiteks sõna 
’register’ ja mis selle tõeline tähendus on . Minu jaoks on siin kaks väga 

selget sõna. Esimeseks on ’regis’, mis tähendab ladina keeles valitsema, ja 
teine sõna on ’ter’, mis tähendab ’loov, jumalik, naiselik olemus’ ja on 
sarnanae sõnaga ’star’ kus näete koheselt  tärniga lepingute tähtsust 
(starred contracts)  Blacki seaduse 9ndast väljalaskest. Nii et see sõna 

tähendab sõna otseses mõttes: ’jumaliku loomingut valitsema’.

Paljud teist kes on soravad õiguskeele kõnelejad tunnevad ära termini pro  
se, mis tähendab et inimene räägib kohtus enda eest ise. Selle tõlge on 

iseenda eest, ja kui te seda ei usu otsige see ise sõnraamatust üles.  Sõna 
prosecute tõlge on mitte taga ajada /jälitada . Tõde on see et nad ei pea 
midagi taga ajama kuna ainult see et sinu karvane perse juba kohtusaalis 

on ja et sa ei tea kes sa oled on piisav põhjus sind süüdi mõista id-varguses 
ja intellektuaalse omandi varguses. Olen kindel et palju sellest ei mõju 

sulle just kuigi hästi aga see on meie egoda sõjakas loomus et selle vastu 
võidelda põgeneda või paigale tarduda kuna seda kontrollib ajusagar mis 

on kõige kõrgemalt arenenud  roomajatel. Ainult siis kui me suudame oma 
enda ajudega mõelda hakkame me ennast vabastama. 

Lubage ma jagan paari fakti mida ma olen ise kogenud. Dokument mis 
tähistas minu vanemate lepingut kuradiga mida kutsutakse 

sünnitunnistuseks  sisaldab klauslit: HOIATUS:  Sünnitunnistus ei ole 
tõestus sinu identiteedist.  Aga mine ja proovi ükskõik millise riigi 

isikutunnistus saada ilma sünnitunnistuseta.  Kui see pole mõeldud 
kasutamiseks isikutunnistusena siis mille kuradi jaoks see on ? Seal on ka 

kirjas: HOIATUS: ESINEB RIKKUMISI KUS MANIPULEERITAKSE TUNNISTUSE 
SISUGA VÕI OMATAKSE VÕLTSTUNNISTUST. (at) crown copyrgiht. Suht 

lihtne on aru saada et kui keegi kasutaks seda dokumenti 
isikutunnistusena looks ta sellega omale valedokumendi. Kohti on 

tohutult kus seda kasutada, lepingute allkirjastamisel, rahatehingutel, 
allkirja tõestamisel jne jne. Aga mind huvitab ainult kõige juur, mis 

tähendab et sünnitunnistus seob sinu elava hinge surnute väljamõeldud 
maailma. Sünnitunnistus on sinu surmatunnistus. 



Me võime jätkata igasugu õigusterminite arutamist aga see täidaks ainult 
nende lootusi kes on mängu välja mõelnud, ja ei taha et sa asja 

sügavamalt uurid nii et ma üldse ei hakkagi, ja kui sina tahad seda teha siis 
pole sa asjast aru saanud .Ma olen olnud seal kus sin,a olen teinud 

õiguslikke argumente jne, kuid see hoiab sind ainult kohtusüsteemis kinni, 
nende süsteemis ja nende mängus, jja toidab nende Ba’al- i sekti ja 

babüloni hoor lihtsalt omab sinu sitast perset IGA KORD. Sa võid minuga 
päev läbi rääkida sellest taktikast ja näilisest abisst aga tõsiasi on see et sa 

ei saa teha seda nii et sa ei kasutaks oma nime. Sa lihtsalt ei saa, ja see 
mäng ongi niimoodi üles ehitatud. 

Ainult üks asi on veel mida saab teha, ja see on küsida kohtult KELLELE 
KUULUB NIMI ? Mina juba tean vastust ja ka nemad teavad seda. Trikk 
seisneb selles, et sind ennast tehakse nimeks, ja pannakse tegema asju 

nende nägemuse järgi sinust. Me võime süveneda Vana-Rooma 
mõtteteradesse nagu „vaikimine on nõusolek“  või Qui tacet consentire 
videtur – see kes vaikib, näib nõustuvat. Jenk. Cent.32. kus vaikus langeb 
ka silmakirjalikele, ja nende enda vaikivale nõusolekule sooritada pettust 

teadlikult või mitte. Fraust est celare fraudem. Kuriteo varjamine on 
kuritegu. 1.Vern .270. ja Fraus et dolus nemini patrocianari debent. 

Pettus ja valed ei tohiks ühtegi inimest välja vabandada.3 co. 78. 

Eelistan kasutada lihtsaid analoogiaid näiteks see kes kedagi noaga 
pussitab põõrab seda tehes kuldse reeglina noa ka oma poole. Lihtsalt 

õeldes, see kõik töötab niimoodi. Ema, isa, teadmatuses ja teisi usaldades 
et neile liiga ei tehtaks ja et neid ei petetaks usuvad et on tavaks 

registreerida oma laps kas kirikus või riigiasutuses, nö ristimine. Sellest 
hoolimata ei eksisteeri riigi ja kiriku jagatust, vaid nad on üks ja sama, 
nagu eelnevalt juba mainitud. Kunagised vaimulikud olid ka kunagised 

kohtumõistjad ja niiviisi on nad tänapäevased advokaadid ja juristid mis 
said ühiskonna kõrgemaiks kihiks, ja muidugi ka valitsusliikmed ja 
seaduste tegijad. Oma olemuselt võime seda võtta nii, et rebased 

valvavad kõiki kanalaid.  Vanemad, olles teinud mida nad on pidanud 
õigeks ja olles usaldavad ei aimanud kunagi et keegi võib olla nii salakaval 



ja kuri et spirituaalselt rõõvida neilt nende lapsed ja neil ei olnud selle 
kohta isegi küsimusi ega mingit teadmist tegelikkusest. 

Kohe peale registreerimist luuakse dokument nimega pikk sünnitunnistus, 
mis ongi originaalne pettuse allikas ning peale seda luuakse lühike 
sünnitunnistus mis loob väljamõeldud korporatsiooni või surnud 

inimese /asja/käpiknuku, mis iganes sa tahad selle nimeks anda. Lühidalt – 
lühike vorm on tõendus pettusest.  Ema ja isa, kes pole targemad kui 

nende teod, jätkavad selle nime kasutamist mille nad põhimõtteliselt ära 
andsid riigile, kutsudes selle nimega oma last ja veendes last et see nimi 

kuulub talle, kui tegelikult see talle ei kuulu. Ema ja isa on süüdi oma lapse 
abistamises pettuses mis vabastab riigi süüst kuni see lõpuks 

paljastatakse. Tõepoolest, kellele nüüd nimi kuulub ? See kohe kindlasti ei 
ole Sina, ja mida varem sa sellele pihta saad, seda varem lõpetad sa 
riigivõimude abistamise ja sa ei kuulu enam asjadele mis sa arvad et 
kuuluvad sulle. Kas sa oled kunagi juurelnud selle üle miks kasutavad 

riigivõimud sinu asjade kohta termineid: kasutusõigus, või kasutusõiguse 
ära võtmine. 

Originaalne petuskeem ulatub isegi kaugemale, sinnapaika kus isa ja ema 
abiellusid kirikus või riigiasutuses. Kas abiellusid kirikus ja allkirjastasid 

abielutunnistuse ?Kui nii, siis kirik ja riik omavad sinu abielu ja kõike mis 
selle lepingu alusel on tehtud ja see ON üks kõige spirituaalsemaid 

lepinguid, ärge selles osas kahelge. Nüüd, et rohkem süvitsi uurida neid 
spirituaalseid lõkse, peab endalt küsima miks läheb süsteem nö naiseliku 
loojat jahtima, ja see on see koht kus ma kaotan suure osa egost aetud 
über-programmeeritud kiriklikke inimesi, kes ei suuda lahti lasta kõige 

reetlikumast programmist üldse, mis kujutab endast patriarhaalset 
kontrolli meie üle. Julge edasi lugeda ja vaata kas suudad mõõda vaadata 

kõikidest dogmadest ja doktriinidest mis sinu sisse sünnist saati on taotud. 

Kui saadakse aru loomise tõelisest mõttest, saadakse aru et tegemist on 
naiseliku poolega mis kutsub esile loomise, mitte meespool. See on isegi 

välja toodud Black-i seaduse 9ndas peatükis ?, neile kes saavad seda 



lugeda. Ma lisan selle siia teie äranägemise järgi kasutamiseks seletusega 
selle vaimsest ja spirituaalsest olekust. 

meremees - nn kuna õiguslikku seisukohta, et meremees, lepingulistes 
küsimustes, tuleb käsitleda kui toetusesaaja ja teist kokkuleppe osalist 

usaldusisikuna,tajutava ebavõrdsuse tõttu nende läbirääkimispositsioonis. 

[Kohtuasjades: Meremeeste (; :: J 1.]

 Olen mu ema / isa võrse, enesestmõistetav, veri / eeter minu sugupuus / 
veres, mitokondriaalne DNA "delta 9 Lucifer delta 10 MDNA" mu ema, kes 
on esmapilgul usutavate tõendite kaudu minu veri (RHA +), kus minu Isa 

on toetuse saaja kõigilt kes on talle sündinud,  samas kui ema on 
usaldusisik või nö toetuse maksija. (WTF lõik oli see ..)

See on koht kus on vaja silmi et näha ja kõrvu et kuulda et meremees 
(seaman) ja seeme (semen) on kõigest sõnamäng milles pettuse isandad 
end mugavalt tunnevad.  Kui keegi küsib minult minu nime, vastan ma 

neile: „ ma ei anna seda sulle, aga võin anda sulle tavaks saanud 
häälitsuse millega minu füüsilisele kehale viidata“. Siin on põhjus miks ma 
ei anna mitte midagi mitte kellelegi ilma oma vaba tahteta sest siinkohal, 

on ka leping, nagu ka ülaltoodus. Mulle ütles kunagi üks Londoni 
advokaat, riigikohtu liige „siin, on KÕIK kinni lepingus.“ Nime kasutamine, 

ilma selge loata selle nime omanikult, VALITSEJA(RIIK), on pettuses 
osalemine ja varastatud intellektuaalse vara käsitlemine kinnitatult, 

häälega ja näost näkku vestluses Briti saadikuga Ottawas, Kanadas, et see 
on tõepoolest pettus nii teha japõhjus miks ma olin suuteline omandama 

hädaolukorra passi. 

Mulle on veelgi valetatud niiõelda ametnike poolt, õiguslike isikute poolt, 
kohtunike poolt ja poliitikute poolt, rohkem kui ma julgen välja õelda. Üks 
asi mis on neil kõigil ühine on see et nad teavad, et nad seda teevad ja kus 
ma lähen tagasi fraus et dolus nemini patrocianari debent juurde. Pettus 

ja valed ei tohi kedagi välja vabandada. 3co78. Määrates kõik pettused 
tühiseks ja kehtetuks nüüdseks ja edasiseks alates selle välja tulemisest. 



Ma õppisin aga ajapikku küsima õigeid küsimusi et neid nurka suruda 
sundides nad mulle vastasel juhul halba tegema. Küsimused nagu: „kas sa 

soovid et ma pettuse korda saadaks ?“ või „kas sinu kavatsus on mind 
aidata ja sundida mind korda panema kuritegu, kasutades nime mis 

ilmselgelt ei kuulu minule.?“ Need on peeglid mida nad ei talu, kuna nad 
teavad mida need teevad, paljud teavad, ja eriti need kes väidavad et nad 

teevad vaid oma tööd. 

Nende pettustes leiab aga ka palju rõõmu, kui need tagasi peegeldada, 
kuna pettustele ei ole sätestatud piiranguid ükskõik kui kaua läheb aega et 
see paljastada.See ongi „nunc pro tunc“ rõõm, või „nüüd ja edaspidiseks“ 

mis eemaldab ajaraamid ja toob kõik kuriteod praegusesse kõigile 
nägemiseks. Neile kes ikka veel ei mõista kuidas me ise aitame ja suuname 

ennast pettust sooritama, las ma selgitan seda veelgi. Siin on paar 
küsimust mida pead endalt ausalt küsima, tõde ei saa eitada ükskõik kui 
väga sa ennast vastupidises ei taha ka veenda. Kui sa neile tõdedele ei 

suuda vastu astuda siis ei ole sa ärkvel ega küllalt küps et pidada ennast 
valgustatuks, kahju et pean seda teile ütlema. Minu peegel andis mulle 

ilusasti sellest teada, ja ei, ma ei olnud ka väga õnnelik selle üle.  

Siin nad on:... Kas sul on valitsuse poolt antud isikuttõendav dokument, 
ükskõik kas pass id-kaart juhiluba või midagi taolist? Kas sul on süsteemis 
sees mingisuguseid laene või majalaene?Kas tunned vastupandamatud 

vajadust kohtusaalis millegi eest võidelda? Kas allkirjastad näiteks tśekke 
või mingit paberimajandust? Lühidalt, kas sa kasutad nime sinu 

sünnitunnistusel  iga päev kõikide rahaülekannete ja suhtluse jaoks? Kui 
vastasid jah ühele neist küsimustest siis paned sa toime pettust, oled 

kohtu põlualune ja sind vaadatakse kui sõjakat inimest. 

Inimesed küsivad kuidas politseinikud pääsevad puhtalt inimeste 
peksmisega tänavatel ja mina ütlen et see on lihtne: nad peksavad 

kurjategijat kes nõuab et ta saaks pettust sooritada juba selle pärast et ta 
kannab omaga kaasas isikut tõendavat dokumenti ja kuidas nad omast 

vabast tahtest kasutavad nime mis neile ei kuulu.  Juhul kui sa just ei arva 



et kellegi teise nime tśekke välja kirjutada on seaduslik.  Ükskõik mis, mis 
on loodud sinu maailmas kasutades sinu nime ei kuulu sulle, punkt. Ja 

nagu Bill Hicks ütleb: ma kuulen sinu sisemist dialoogi, sa eksid, saa sellest 
üle... Selle ajani kuni sa aru saad et sind on suurejooneliselt perse nussitud 

võitled sa edasi kaotatud lahingut babüloni hooradega sest sinu peal on 
„elaja märk“ ja nad teavad seda. 

Sa oled nende jaoks täpselt seal kus vaja. Pidevas häbis kuni keegi küsib:“ 
Kellele kuulub nimi?“ on esimene küsimus mida küsida kui kohtusaali 

peaks minek olema. Edasise mõistmise jaoks kuidas kohtud töötavad ja 
kuidas nad suudavad oma võimu rakendada sellest põhilisest tõest 

hoolimata: Et tumedad jõud saaks kontrollida seda maailma, meie elusid 
ja mõtteid, peavad nad võtma meie loova vaimse energia ja andma selle 

neile vampiiridele kellel seda vaja on et see pettus saaks jätkuda. Ei, see ei 
ole ainult füüsiline mäng, ja tõde olgu teada, füüsiline osa sellest on kõige 

väiksem protsent, kus tõeline võim ennast peidab on pimedatele 
nähtamatu. 

Ma tean et paljud teist hakkavad lõpuks mõistma olukorra tõsidust ja 
hakkavad endalt küsima, mida teha et tagasi au sisse naasta. Esimene asi, 
on sellest reaalsusest üles ärgata ja muuta oma kavatsusi. Lihtne on võtta 
omale kaela liiga palju kõikide olukordade ja seotustega mis sul selles elus 

on aga sul on meelerahu teades et sul on uus vaatepilt oma orjusele ja 
sellele kuidas sind pannakse seda teenima.  Oma kavatsuste muutmiseks 
on vaja lapsesammud doktriini ja ainult nende asjade tegemist mida sul 

on vaja teha ja mida sa saad teha kergesti, samm sammult. Mõnede jaoks 
on see panka helistamine et juhatajaga rääkida sellest et kes omab arvet 

ja nime ja nii edasi. Sa võid soovida küsida IRS-ilt ja CRA-lt karmimaid 
küsimusi samal ajal kinnitades neile et nad aitavad pettusele kaasa. 

Suhteliselt lihtne, et kui nimesid ei kasutataks ja asju ei allkirjastataks siis 
süsteem ja vampiirid kes süsteemist toituvad nälgiks lihtsalt üleöö. Neile 

kes on vaimselt teravamad ja rohkem ärkvel, on selge et allkiri tuleb 
PEALE vaimset lepingut ja mitte ennem seda. Teod tulevad samuti alati 
peale mõtteid. Kui seda kavatsed, on see leping ilma millegi füüsiliseta. 



Lisan veel ühe artikli selle essee lõppu mis on midagi mis ma saatsin 
erinevatele valitsusharudele et oma kavatsus teatavaks teha kuna tean 

kavatsuste võimu seal kus on tegu ja tagajärjed on juba universumist läbi 
söömas. Alati pidage meeles, et olete jumalad ja teid on sellest õigusest 
ilma jäetud juba päris tükk aega ja olete tohutult kannatanud üle mitme 

eluaja. Aeg lõplikult üles ärgata.... tõde on .... kaotage oma nimi ära, 
lõpetage mäng nii et me saame kõik olla imelised loojad kelleks me 

sündinud oleme ja mitte arudeta orjad kelleks oleme muutunud . Palju 
armastust ja valgust, Gaia kate!

PS: Miks on nii tähtis aru saada mis kingitus päriselt on: Kingitus: 
vabatahtlik varada ülekandmine ilma järelkajata. . see on, ilma et midagi 
vastu saadaks. Kehtiva kingituse tähtsaimad koostisosad on : ’doonori’ 
kompetentsus et ta saab aru oma teo loomusest; vabatahtlik kavatsus 

doonori poolt teha kingitus(annetuslik kavatsus); kohaletoimetamine, kas 
tegelik või sümboolne; vastuvõtt, kas tegelik või kaudne;täielik 

lahtiütlemine doonori poolt; vastutasu täielik puudumine. Ülekanne mis 
läheb arvesse kingina võib olla tähtis mitmes maksukategoorias. Näiteks 

kingituse tseki järgi arvatakse kink maha saaja kogusissetulekust, kuid 
kingituse tegija võib maksta maksu ühendatud vara ja kingituse pealt. 

Annetuslik kavatsus: (blacki 8s)kavatsus ära anda igasugune kontroll 
kingituse üle mis tehakse

Ülemõvim: kontroll, ja kasutusõigus.

1. Antud nimi..... ebakompetentselt antud vanemate poolt teabe 
puudumise tõttu, vabatahtlik ainult petlikul, teabe puudumise baasil 

ja petturliku kavatsusega petjate poolt nullides ära kavatsuse 
’doonorite’ poolt.  ....... külllat õeldud ülemvõimuga ja kuidas see 

kõik kokku läheb... kate yo....


