Suverænitetserklæring
Danmark d. 15.07.2017

Jeg er den, Jeg er
Jeg Manden (fornavn) erklærer hermed at jeg er en levende mand, blodet flyder og kødet lever.
Jeg er uendelig bevidsthed i menneskelig form skabt af Gud altings ophav. Jeg erklærer min samhørighed med alt levende på Jorden og min kærlighed til alle levende skabninger på Jorden. Jeg
erklærer min troskab mod Naturens Lov, som er den højeste Lov. Den Lov der bærer og styrer hele
Skabelsen.
Det er i denne Kundskabens Erkendelse at jeg nu træder ud af samfundet skabt af mennesker og
afstår fra enhver anerkendelse af dets selvudpegede falske institutioner og autoriteter. Jeg nedlægger det ulovligt oprettede skib/selskab dateret: (dato for dåbs registrering), CPR-NR: xxxxxxxxxx, (DIT EFTERNAVN). Det ophører hermed sin eksistens. Ethvert aktiv skabt uretmæssigt eller
lovligt i mit navn forbliver min ejendom i den hertil oprettede Trust. Jeg påberåber mig retten til at
indskrives i de Levendes Bog jævnfør min guddommelige ret efter det 7. år efter dåben og værende efter mit 21. år. Mit fulde navn herefter skal lyde: (dit fornavn) - værende udelukkende mit kristne navn.
Fordi jeg er vågnet og levende, indtager jeg mit Gudsgivne kongerige i Suverænitet. Jeg adlyder
kun Universets Lov, Naturens Lov. Jeg følger derfor kun min indre vejledning givet mig direkte af
Gud altings ophav. Mit hjerte leder mig uophørligt til retmæssig og lovlydig adfærd i kærlighed til alt
levende, for i mit hjerte er jeg forbundet med Gud, altings ophav.
Da jeg erkender Sandheden taler jeg Sandt. Jeg forbliver tro mod Universets Lov, Naturens Lov.
Og fordi jeg forstår Naturens Lov, respekterer jeg alt levendes suverænitet. Jeg ser Gud altings
ophav i alt som er skabt. Derfor erklærer jeg min hensigt om fred og kærlighed til alt levende som
er skabt af Gud altings ophav.
Erklærer du ufred eller strid mod mig, har jeg ret til at forsvare mig selv, mit liv, min krop, mit helbred og mine ejendele og ejendom. Enhver krænkelse af min Suverænitet er, et brud på Universets Lov, Naturens Lov og vil blive mødt med det nødvendige forsvar. Jeg har ret til at forsvare min
Suverænitet på den måde jeg finder nødvendig og med de midler jeg anser passende. Udmåling af
din straf for brud på min Suverænitet overlader jeg trygt til min fader Gud altings ophav.
Jeg den levende Mand (Dit Navn) erklærer mig hermed Levende, blodet flyder og kødet lever og
ånden råder. Jeg har forladt de dødes rige og udtræder af den fiktive cirkel af personer. Jeg den
levende Mand (Dit Navn) lever. Jeg er den, Jeg er.
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