
Babylon er falt
av kate u/v kaia

1. NAVNET: Universal-nøkkelen til hele spillet som
korporasjonen KRONEN/STATEN eier.

NAVNET er av/på-knappen til hele den juridiske
kontroll-konstruksjonen. Uten et JURIDISK NAVN,

som er ditt samtykke ved å akseptere å være
NAVNET, kan ikke systemets vampyrer leve på

din livskraft/energi som gir seg uttrykk i de
materielle ting vi samler. Bare ditt SAMTYKKE til å

være/bruke/ha et JURIDISK NAVN (Dyrets
Merke), er det som er nødvendig for at en åndelig

kontrakt/avtale skal være i FULL KRAFT og
EFFEKT, mellom deg og korporasjonen

kronen/staten - med deg som SLAVE og den som
HERRE. Som BEVIS på dette, sjekk og se hvor
mye av ditt liv/din eksistens som inneholder et

JURIDISK NAVN og du vil forstå til hvilken grad av
kontroll, systemet har over deg.

2. REGISTER/REGISTRERING etc.: Alt og alle
ting som er registrert er TOTALT OVERFØRT med

samtykke til korporasjonen KRONEN/STATEN
uten noen form for rettslige krav inntil disse er

fjernet ved å avsløre HENSIKTEN fra dem som
tjener korporasjonen KRONEN/STATEN i å begå

svindelen, bevisst/ubevisst.
Eks.: Et barn som er REGISTRERT er

KRONENS/STATENS EIENDOM ved uvitende
samtykke, fordi sannheten bak

REGISTRERINGEN ikke ble formidlet. Den
opprinnelige intensjonen/hensikten til

KRONENS/STATENS EIERE, er å få uvitende
mennesker til å tilby sine barns sjeler til slaveri, og

dermed kroppen. Men ikke glem at det er sjelen
de egentlig er ute etter.

3. PENGER, GULL, SØLV, EIENDELER,
BITCOIN, etc.: er ALLE illusjoner av verdi mens

DU er den sanne skaperen av alle fysiske
manifestasjoner. Penger, en ytre verdi, har fungert

som en tredje-parts mellommannsverktøy som
muliggjorde energitappingen av kraften din.

Penger og lignende har kun verdi dersom du har
latt deg lure til å tro at de har det. Denne
illusjonen er den ultimate distraksjon og

ødeleggeren av skaper-sjelene. ALLE penger er
basert på sjelsKONTRAKTEN, kalt en

FØDSELSATTEST.

4. FØDSELSATTESTEN : Den OPPRINNELIGE
“SYNDEKONTRAKTEN”. NAVNET du tror er
(krever som) ditt er IKKE din skapelse. Ditt

“antatte NAVN” er skapt av dine

foreldre/pårørende, IKKE DEG. Dette er en
OPPRINNELIG SKAPELSE 

manifestert av en annen, som i sin tur er
REGISTRERT og som tidligere nevnt dermed

KRONENS/STATENS EIENDOM. Det er på grunn
av dette bedrageriet at sjelen DIN bokstavelig talt

ble slavebundet og er grunnlaget for ALLE
PENGER/GJELD SOM OPPRETTES. En

GJELDSOBLIGASJONS-”verdi” ble plassert i
FØDSELATTESTEN basert på antatt opptjening av
SKATTER, LÅN, GJELD som et barn er forventet å

betale så lenge de er delaktige i dette
BEDRAGERIET mot menneskeheten.

Eks.: Hvis noen er forventet å betale en viss sum
av skatter osv. i løpet av livet, er denne

OBLIGASJONEN gitt en GJELDS”VERDI”. Et barn
født i en velstående familie vil ha en høyere verdi
på sin gjeldsobligasjon, enn et barn født med en
antatt lavere “inntektskilde”. Dette er slavehandel

på sitt ypperste, som splitter og fordeler
menneskeheten i et leilending/kaste/hierarki -

system som omfatter planeten.

5. KOMMANDO og KONTROLL: Domstoler og
regjeringer er systemets interne slaver, kjøpt og

betalt for, mens det sanne kommando- og kontroll-
aspektet er POLITI/MILITÆR som er

frontlinjehunder og frykt-leverandører for de over
domstoler og regjeringer, som

BANKER/RELIGIONER, og de som styrer dem.
Domstoler og regjeringer er bare fyllmasse for
denne “lapskausen” av bedrag og illusjon. Uten

mulighet til å inngå KONTRAKT via noe/alle NAVN
på frontlinjenivå, er hele kontrollsystemet ødelagt.
Dette kontrollsystem er av største betydning for

dem på toppen av denne åndelige slaveri-
pyramiden. Uten NAVNET, blir alle nivåer oppover

kuttet fullstendig.

6. TRIPPEL-KRONEN: som består av ROMA,
CITY OF LONDON CROWN CORPORATION og
WASHINGTON DC: De er den uhellige treenighet
av tre i en, en i tre som illustrert tydelig i Pavens
Krone. Religion, for å kontrollere menneskenes

tro, sinn og åndelighet, domstolene og bankene for
å kontrollere penger/obligasjoner og verdens

Politi/Militær til å stoppe opprør og fungere som
frontlinjeleverandører av sjelsutvinning.

7. MØRKETS FYRSTER: Dette er den sanne natur
av det spillet som majoriteten av menneskeheten

er blinde for. Religioner har blitt brukt til å skille oss
fra kilden ved å få oss til å tro at “gud” er utenfor
oss og de bruker “frelser”-program til å forsterke

dette bildet. Penger er verktøy og brukes til å holde
mennesker kun i den fysiske “virkelighet” ved å få



dem til å likestille ytre “verdi” på alt, selv om
ingenting ville eksistert uten mennesker og deres
kreativitet. Fysisk død og skade er verktøy som
brukes for å få oss vekk fra vår egentlige essens

som er skapelsen  selv. Andre verktøy som brukes
er språk, ved hjelp av ORD og STAVING

korrumperes lyd/frekvens ved at ulike
ord/stavelser har flere ulike betydninger. Disse
individene KAN IKKE skape noe selv fordi de

mangler sjel og er dermed fullstendig makteløse.
De er klar over det og er vettskremte fordi dette
betyr deres undergang, en gang for alle. Vi er liv

med bevissthet mens disse individene er
bevissthet uten liv/sjel/ånd. De er HELT og

HOLDENT avhengig av å få vårt SAMTYKKE eller
åndelige kontrakt/avtale, og dette oppnås lett

gjennom NAVNEbedrageriet, bestikkelser,
fordeler, osv. Hele deres korthus/pyramide er
BASERT på dette FAKTUM. Vi er drivstoffet i

deres system/kjøretøy. Uten åndelig drivstoff, blir
de tilintetgjort.

Det største programmet menneskemassene
kjører, er den rene vantroen over sin egen kraft og
hvem de virkelig er. En mesterlig jobb er utført for
å få menneskeheten ned til dette nivået av åndelig

svakhet og fullstendig uvitenhet. Dette var
hensikten ved å forfalske de urgamle sannhetene,
omskriving av fortiden vår og å presentere dette

på skoler, i kirker og ved alle nivåer av akademisk
utdanning. Gjentas en løgn ofte nok, vil folk tro

den. Det er langt lettere å selge en gigantisk løgn
til massene, enn det er å selge oss en etter en.

Mediene er det viktigste verktøyet for tankestyring
og manipulasjon til å forsterke løgnene vi blir
programmert med som barn, og fram til vår

nåværende tilstand.

Vi har mange sjelløse individer på denne planeten
med de aller fleste plassert i makt- og kontroll-

posisjoner, det være seg politi, domstoler, media,
kirker, regjeringer, skoler, militære på ALLE nivå.
Frykt er deres eneste verktøy, og når du ser din
egen sanne udødelige natur, blir du uangripelig,

bokstavelig talt. Massehypnosen av
menneskeheten er dyp og du vil møte alle nivåer
av motstand fra venner, familie, kolleger, osv., så

ikke ta deg bryet med å vekke dem som
samtykker i å være døde. Fakta som beviser alt
dette er åpenbare for alle å se, så det er opp til

dem å se selv. Bare så frøene og gå videre. De er
de samme som dem i liknelsen om Noah som

kom for seint til arken, la dem drukne.

Vi er nå ved høydepunktet av å tilintetgjøre disse
individene en gang for alle, og de drar fram all

fryktporno, illusjoner og desperasjonsplugger de
har. Og i den prosessen senker de sitt eget skip,

hvor jeg nå bare gir dem en mer egnet proppløser.
DU, og bare DU, kan redde deg selv og ingen

andre, så unngå å ta livet av deg selv i forsøket. La
de døde begrave de døde og kanskje vil de “forstå
det” i neste runde, men de er IKKE din bekymring.

Hold kursen. Veien hjem består av sannhet, og
ingenting annet. Din vilje til å stå i sannhet er din
alene, og i den grad du står vil være den samme
grad du blir uangripelig åndelig sett, og som et
resultat, fysisk. “Som oven, så under, tross alt”.

Det er ingen “middelvei” her, du er enten inne i
eller ute av Babylon. Du er enten herre eller slave,

dødelig eller udødelig. Sjelen, DU, er uendelig
mens kroppen bare er en biologisk datamaskin du

betjener. Datamaskinen din ble infiltrert og
forfalsket (reptil hjernestammen/sammenslåtte

kromosomer) og adskilt fra sinnets hjertekilde. De
sjelløse kan ikke erfare medfølelse, så ikke forvent
at de skal det. De er lik Terminator-roboter i filmer,
programmert til å styre og drepe uten anger, og de

er lette å få øye på. De er overalt, inkludert i din
egen familie, venner, osv., og alt du trenger å gjøre
er å “føle” deg fram. La instinktene dine og hjertet

ditt være dine guider.

Vi renser virkeligheten for disse parasittenes
representanter nå, hvor universell lov er

enerådende og hvor ingen skal eller kan trenge inn
på annens eiendom. De er mestere i bedrag, så
ikke la din kjærlige medfølelse bli brukt mot deg,
noe som har vært deres viktigste verktøy. Disse

robot-individene er allerede livløse og er avhengig
av sin evne til å suge liv ut av deg, men som med
alle vampyrer, de kan ikke tre inn i din virkelighet
uten en invitasjon. Enhver bruk av det juridiske

NAVNET er den eneste invitasjonen de trenger, så
det er best du kutter båndene og samtykket til det

juridiske navnet. Forstår du konseptet, har du
allerede kuttet marionett-strengene og dine

opprinnelige evner returnerer umiddelbart i forhold
til din evne ved å være ansvarlig med de ultimate

kreftene.

Til de “vandrende døde”, deres tid er over, deres
bedrag er maktesløse og øyeblikk for øyeblikk nå,
blir dere slettet fra bevisstheten for de invaderende
parasitter dere er. Vi, de levende sjelene, er våkne
og bevisste og gjenerobrer vår virkelighet ,mens

deres aldri har eksistert.
Kort sagt, ja, dere er fortapt

ha en fin dag !
http://kateofgaia.wordpress.com


