
NAME-A-HOLICS/A-NON-EYE-MOUSE af kate u/v kaia

Det ophører aldrig med at overraske mig hvordan folk klynger sig til 
netop det der dræber dem både fysisk og spirituelt. Alene 

trodsigheden som jeg oplever fra dem som søger at være frie men 
som ikke vil lytte til den dybeste sandhed i denne sag. Jeg er mere 
end træt af konflikterne, forræderierne og den store betændte gift 
af had når de konfronteres med en sandhed så simpel og samtidig 

så forheksende som kontrollerer selve deres sjæl i den aller 
bogstaveligste definition. Folk spørger konstant om min “hjælp” og 

når jeg fortæller dem at det eneste jeg kan gøre er at vise dem 
hvordan de hjælper sig selv, flipper de ud og løber skrigende afsted 

til den døde skøge moder kaldet Babylon eller handel.

Det er vanvittigt at se folk “kæmpe” for deres ejendele, det være sig 
familier, børn, hjem, biler etc. velvidende at disse idioter ikke ejer 
noget som helst da det er givet væk, med fuld samtykke ved alle 

REGISTRERINGER. Alt hvad de LOVLIGT ejer er købt eller skabt 
igennem et LEGALT NAVN der LOVLIGT er ejet af ejerne af systemet 

eller KRONE KORPORATIONEN/TRE KRONEN og der er ikke en 
eneste LOVLIGE ting du kan gøre ved det. Så, hvorfor vil nogen som 

helst være en del af det? Jeg er ligeglad hvad nogen tror fordi 
enhver/al sandhed kræver ikke nogen´s tro, kun accepten eller 

fornægtelsen heraf.

Jeg kan ikke tage ansvar for nogen som helst og deres valg kun mine 
egne som er den basale fundamentale lov som størstedelen af 

menneskeheden mangler. Det er ‘Blame Game’ som tillader 
eksistensen af NAVNE Game’et og rovdyrene er linet op til at flænse 

fåret på alle planer begyndende med politiet som har våbene at 
byde på langt over enhver retssals person. Du ser ikke mange 

dommere og advokater fare rundt og arrestere uskyldige mennesker 
vel?

Game’et begynder og slutter altid det samme sted, det begynder 
altid hvor man fornægter løgnene i dette system og det er Narmer 
Palette-bæreren’s indgangs punkt, især politiet eller po-lice, som 

betyder ånds sæd lus. Li-Ce’ betyder også løgnen af skabelsen eller 



lies-se’. Når nogen eksponerer pantebrevs og bank svindelen, er det 
ikke advokaterne og dommerne som er ude for “at få dig”, disse er 
blot kujonerne som udsender dele af kontrakt papiret i håb om at 

du vil bide på krogen og VÆRE selve NAVNET. Det er alt hvad de har 
brug for og du er ristet. Blot en antagelse eller formodning om at du 

bare TÆNKER du er NAVNET er det der gør dig ejet, låst, forfulgt 
som bestand og LOV-styret. Al tanke er en ren og skær kontrakt i 

dette univers og hvad du tænker du er, er DU.

For det logiske ego, som ikke er styret af den emotionelle ego, 
behøver man blot at gå igennem alle “fakta” hvor den sande sjæl 

allerede ved det indtil det “klikker”. Jeg bliver konstant konfronteret 
med emotionelle egoer som bare ikke vil fatte det, før deres ego og 
frygt bliver sat til side. Her er et faktum til dig: i krops termer bliver 

vi født, lever og så “dør” vi som det ser ud, så vi er alle på en 
selvmords mission alligevel, hvis vi vælger det. I slut game’et, er der 

kun en mulig ting vi kan miste, logisk talt, og det er vores sjæl. 
Game’et handler kun om valg hvor jeg ser menneskeheden vælge 

dør 3 som indeholder “den store gevinst” af geder og får bundet til 
et bål bag dem. Dette er for dem der husker game-showet der hed 
“Lad os lave en aftale” med ingen andre end 3 kort Monty Hall (hall 

er et andet ord for fallos, forresten) som er showet’s vært.

For dem der i sandhed er fanget i “alle ting er fysiske”  som kun har 
den demente (dios-mind-head) version af spiritualitet kaldet 

religion at referere til, kan ikke se dette, for ikke at nævne at kunne 
begribe det enorme omfang af deres sjæl’s slaveri. Ego’et har det 
også umådelig svært ved at fatte noget som helst som er absolut 

simpelt da dette er blevet programmeret siden fødslen for at få alle 
og komplicere alt. Seriøst, har du nogensinde prøvet at tale med en 

“intel-hex-you-all”? Og nej, der findes ingen tilfældigheder 
fonetik/lyd fordi det altid åbenbarer den sande natur af dette “Ma-

G-ic kin-G-dum” hvor man skal høre lyden som er langt udover 
MENE-in-G’erne. Mene’s var den første farao af dem alle og han 

skabte Narmer Palette forbandelsen, samme lille bog som enhver 
strisser bærer rundt på for at få dig ind i kontrakten med Skorpion 

Kongen.



Ironien ved hele dette game er at jo mere logik du bruger under 
ikke-emotionel kontrol, jo vildere bliver magien som bliver dig 

præsenteret. Tal om at gå den smalle sti, eller at finde den. Nuvel, 
fundet er den, og at gå den er der nogen af os der gør. Sandheden 

er vildere end fiktion og meget mere cool og kraftfuld når du 
engang ser den. Et ego på ethvert plan af kontrol over dig vil aldrig 
tillade dette, så skriv dig dette bag øret hvis du er interesseret i at 
kigge på det overhovedet. Kort sagt, menneskeheden er blevet en 

samling af fordrukne navn-a-holikere, der fester med den 
Babylonske skøge til den lyse morgen i uendeligheden, spisende af 

hendes gift og deltagende i nedslagtningen af menneskeheden. 
Yeps, det en ordentlig kamel at sluge men du gør klogt i at tygge den 

imens du stadig har din TYR at tale med.

Ja du leger med din udødelighed og jo flere dødelige aspekter du 
servicerer, jo mere dødelig vil du blive indtil det spirituelt er fatalt 
og de herrer du servicerer har dig som uendelig slave. Jeg kan kun 

grine når jeg hører folk proklamere at de ikke er nogen’s slave og at 
de er frie imens de bærer rundt på lommer og tasker fulde af slave 

ID. Du tror du er fri? Prøv at passere en af dine herrers 
landegrænser uden og du vil sande hvor stor en kontrolleret slave 

du er. Min virkelighed har ingen grænser og skel og dette er 
virkeligheden jeg er fokuseret på og modtager. Du kan råbe 

Se’conned Amen-D-ment alt hvad du vil men hvad du i virkeligheden 
gør er at sige at din skabelse (se’) er narret og at du er i spejlet af 

Amun-ra’s sind skabelse.

Jeg bliver nødt til at sige til dig, at denne vandring ikke er 
komfortabel fordi det modsiger alt hvad du er blevet lært som 
værende virkeligt blot for at finde ud af at det altsammen er 

bullshit, af mangel på en bedre måde at sige det på. Ikke blot er det 
ukomfortabelt, men du vil møde alle former for parasitter der lader 
som om de er venner når alt de virkelig er interesseret i er hvad de 

kan opnå materielt - uendelig sjæl forbandet være. Dette er 
problemet med dem der stadig tror de er et kødhylster; de 

sidestiller værdi og skabelse med det “stof”  som de kan samle 
fysisk og jagter alle for at få det. Mange har påstået at de hjalp mig, 

når det eneste de er interesserede i er at hjælpe dem selv når alt 



kommer til alt. Det virkelig sjove er når du eksponerer dette i dem, 
og deres sande natur kommer frem, viser det sig at de ikke er andet 

end de dæmoner der kontrollerer denne virkelighed. 

Ærligt, så skulle jeg vide bedre nu efter at have oplevet det samme i 
min familie og i mit musiske liv. Ingen var interesseret i den virkelige 

mig, kun hvad de kunne få fra mig værende sig penge, prestige, 
forbindelser, berømmelse etc., alle ting som jeg har undgået det 

meste af mit liv. Jeg startede tidligt ud i denne kontrol grid af 
materielt lort og ærlig talt, hvis man i sandhed er en stjerne, hvorfor 
så have et behov for at blive én så intenst? Svaret er simpelt de blev 
snydt ud af den status og er faldet som result heraf. Den antagede 

højeste rank af menneskeheden er den laveste faldne i denne 
virkelighed hvor de desperat klynger sig til resterne af deres 

konstruktion som destrueres. Dette, er ganske enkelt uungåeligt 
ligegyldigt hvad, den kosmiske lov dikterer under den gyldne regel.

Det som de ønsker for andre er nøjagtigt hvad de får til gengæld så 
det er ikke mærkeligt at de er forstenede (snart bogstaveligt) og 
desuden, hvem er jeg til at overrumple nogens frie vilje og valg i 

sidste ende? Alle kontrakter er lavet i hovedet og hjertet langt før et 
dumt stykke papir entrerer scenen. Hvis du samtykker til noget som 
helst er du i fuld kontrakt hermed ligegyldigt hvilke påstande der er 

om det modsatte og selve kontrakten begynder det ØJEBLIk du 
TÆNKER det. Det fede ved det er, at kontrakter også kan blive 

destrueret ligeså hurtigt og igen, hverken papir eller hænder er 
påkrævet på dette niveau. Jeg griner af ægteskabs certifikater der 
påstår at nogen er blevet gift den og den dag når sandheden er, at 

de blev gift det øjeblik spørgsmålet blev sagt (intention til kontrakt) 
og svaret “ja” blev undfanget (forseglet kontrakt). Et segl, som 

interesse punkt, er den højeste pagt eller løfte som man kan opnå 
så hellere være forsigtig med det sværd.

En rigtig god regel at leve efter er aldrig at sværge nogen ed, noget 
som alle de gamle mestre vidste noget om. I denne virkelighed 

handler alt om at sværge dit og love dat, kontraktere her, der og alle 
vegne og folk undrer sig over hvorfor planeten er så fucked up? Det 



hedder en plan-et ikke sandt? Nej, menneskeheden er et bundt 
navn-a-holikere hvor de intet kan gøre uden NAVNET som det ser 
ud, som til gengæld giver hele deres sjæle kraft over til en anden. 
Jeg vil anbefale alle der læser dette at læse alle mine essay, for et 
større overblik men mest vigtigt, at læse ‘Babylon Er Faldet’ som 

især er en sandheds fyldt synopsis af mine sidste 4 år’s arbejde. Det 
også sjovt: I virkelig tids termer, har jeg kun været involveret i 

“sandheds bevægelsen” lidt mindre end fire år og jeg er forvirret 
over hvor mange folk der er involveret i at finde sandheden ikke kan 

se denne ring som styrer dem alle.

I hvor stor en grad folk finder sandheden og træder fuldt ind i den, 
er målestokken for hvor mange løgne man ikke længere kan leve 
med. Jeg har talt med mange “sandheds guruer” som taler store 
fortællinger men når de konfronteres med den ægte sandhed af 

deres eget bedrag, krymper de sammen som hækledukker der har 
været igennem en kædesav. Enten krøller de sammen, eller som i de 
fleste tilfælde, prøver de at tale endnu højere, og mere i takt med at 
deres følelser langsomt overtager deres svage sind. Det er enten det 
eller at de har et ondt formål som de servicerer. Skriv dette bag øret 
at de-see-vers/bedragere (ikke sande) er at finde alle steder og kan 

tage enhver form som kan få dig til at give dem din opmærksomhed. 
Derfor er jeg stejl og tillader ingen piedestaler eller idol dyrkelse af 
nogen art og hvorfor jeg siger at du skal se for dig selv medmindre 

du ser mig i en dumb-ass redder rolle som jeg hader. TRO ikke 
BLINDT på et eneste ord jeg siger eller skriver som dit normale 

program. Vær stærk indeni dig og vær kun den neutrale observator.

Tag kun hvad du RESONERER med på det niveau du er og byg på DIN 
virkelighed DU vælger herfra. Det er derfor at alle disse essay og 

dokumenter som jeg skriver tilhører alt og alle som ser sandhed fra 
DERES perspektiv og valg, ikke fordi jeg skrev dem, jeg deler blot 

sandheden som vedrører alle. Du kan trække hestene til truget men 
de vil højst sandsynligt hellere drukne end at forestille sig at de kan 

sluge det. Jeg er ingens redder andre end min egen så måske du 
skulle overveje den samme tilgang. Jeg følger ingen men 

“håndplukker” kun hvad der giver genlyd/resonerer intuitivt. Et sind 
kan hurtigt blive bedraget hvor et sandt hjerte ikke kan 



korrumperes.

Den laveste reptil hjerne er nem at kontrollere og kan blive 
manipuleret med eksterne fysiske apparater såsom elektrisk 

indblanding, smart metre, pyramider (de oprindelige smart metre), 
mobil master, tv bølger etc., så hvordan kan nogen tro på den 

implamenterede DNA konstruktion? Så please, lad vær at sige at du 
er fri hvis du stadig mentalt OG fysisk er i/under kontrakt med et 
LOVLIGT NAVN på nogen måder overhovedet. Du er intet mindre 

end en fucking slave der er vildledt af dit ego i en defensiv holdning 
som altid illustreret af følelser.  Jeg sagde at denne pille er en 
motherfucker og jeg mener det bogstaveligt og figurativt. Den 

Baylonske skøge knepper sine egne børn, fodrer sig af deres sjæl og 
genbruger herefter hvilket synes fint for størstedelen af 

menneskeheden.

Der er INTET papir arbejde involveret i dette, intet lovligt shit eller 
noget som helst af den fysiske illusion, det er blot et skift i ens sind 
og hjerte for at ændre ens univers, hverken mere eller mindre. Til 
dem der stadig føler behov for at psyko-pludre noget som helst af 

dette shit med mig, ryst dit hoved, vær stille i 5 minutter for virkelig 
at lytte uden at din venstrehjerne halvdels psykopati får krammet på 
dig som det plejer og lær at sige OK. Det er umuligt at resonere med 

nogen som er følelsesmæssigt ude af kontrol og jeg ved altid hvad 
jeg har med at gøre når det dukker op. Det er en som altid 

retfærdiggører, forsvarer og bliver emotionel når deres virkelighed 
møder den mindste afvigelse. Det tog mig noget tid at komme af 

bordellet kaldet NAVNET men sandheden er, at det er en løgn som 
jeg ikke kunne være en del af så snart jeg valgte at stå i sandhed.

I mit tilfælde kunne jeg ikke gøre andet da det var blasfemi imod mit 
eget sande selv hvor mit sande sjæle mig ikke længere kunne være 
en del af denne ondskab på nogen som helst måde og form. Nej, 
dette er ikke et mildt essay og igen den hårde kolde sandhed har 

aldrig været en rar seng at være i. Denne her prinsesse fandt ærten 
og fjernede den ganske enkelt. Lige som i allegorien, var det lige 

gyldigt hvor mange madrasser hun sov på imellem hende og 
ærten/sandheden, kunne hun ikke være i ro, før ærten, hexe-spejlet 



blev fjernet. Mange har det fint med at tilpasse sig for ikke at 
udskille sig og være del af menneskehedens slaveri, mord, 

voldtægter, børne ofringer og alle former for brækfyldt ondskab; jeg 
kunne ikke og kan ikke være del af alt dette derfor, INTET NAVN i 
dette land af handel Babylons skøge som er sin egen ubehagelige 

ært. For mig, er du og alle børn det værd. Måske en dag, vil du også 
se mig det værdigt. Du bliver nødt til at have været helt inde for at 
komme ud og det eneste du behøver gøre er at genvinde dig selv 

som den navn-a-holiker du er. Hej, jeg er Kate, kureret navn-a-
holiker…mwahs! (Kate of Gaia)


