
Det Legale Navne Bedrageri 

af Criz Haze

Når man bliver født bliver der lavet en fødsels/navne-attest som din mor/far/værge

underskriver.

På denne fødsels/navne-attest står der det navn du fik af din mor/far/værge og

familienavnet …

I det øjeblik der blev indgået en kontrakt med systemet/Babylon om at fødsels/navne-

attesten skulle/blev underskrevet blev der skabt en stråmand/en død fiktiv person med

tilhørende nr .. (person betyder maske på latin) som IKKE er dig, det er en død

legal/lovlig fiktiv identitet.. 

DET ER IKKE DIG...

Denne fødsels/navne-attest får så en værdi, den værdi du gennem et helt liv vil kunne

bidrage med via din arbejdskraft og hvad det koster at have dig ”gående” og derved

bliver attesten til en obligation/a bond - et bånd … disse obligationer bliver så opkøbt

og videre soldt.

Husker du filmene .. med James Bond …?! 

Fødsels/navne-attesten bliver så bogført og ender i en regersterings-bog som er ejet

og copyrighted af KRONEN – The Crown Corporation The City of London, State...

Det navn du gik og troede var dit navn er ikke dit navn da der er ophavsret på dette

navn … altså,  der er COPYRIGHT på navnet.

My NAME is BOND... … (lige i ansigtet...hva?!)

Alt hvad der er regersteret er ejet af KRONEN/The Crown -  The Crown Corporation

- The City of London, State.



Love og regler, påbud, statuetter og des lign. hvad der er legalt/lovligt eller ikke er

legalt/lovligt … vedrøre altså kun det legale/lovlige navn, den døde fiktive person ...

det vedrøre ikke dig, medmindre du tror det er dig.

Vedkender du dig det legale/lovlige navn vedkender du dig også disse love og regler..

om hvilket så gør dig til slave … en slave af systemet/Babylon, en slave ejet af the

CROWN en slave der skal spørge om lov til ditten og datten og rette sig efter de

mange gange mest mærkværdige og unfair påbud/regler/love, der for det meste ikke

giver nogen mening... what so ever!

Når du vedkender dig at være ”navnet”.. støtter du systemet/Babylon ... du holder

hjulene i gang... ser du... det giver ingen mening at være uenig med systemets

bestemmelser, altså ”brokke sig” over noget som helst, for du kan ikke både puste og

have mel i munden på samme tid.

VALGET ER DIT .. er du det legale/lovlige navn eller ikke, eller er du en kontrolleret

slave af systemet/Babylon eller ikke?

Mist navnet og og vind gamet.

For yderligere information om ”Det Legale Navne Bedrageri”: Gå til

https://babylonerfaldet.wordpress.com

www.losethename.com

http://kateofgaia.wordpress.com

https://babylonerfaldet.wordpress.com/
http://kateofgaia.wordpress.com/
http://www.losethename.com/

