
#NOMEGATE : O Escândalo Politico Universal

Do qual resulta que toda autoridade que era percebida como legal é 
agora NULA E SEM EFEITO .

Por quê?

Cada inscrição no recenseamento eleitoral é FRAUDULENTA , dado 
que o Nome Legal/Identificação Legal é utilizado a fim de se registar 
para votar. Portanto, se é verdade que toda e qualquer utilização de um 
Nome Legal é FRAUDE, o que é ILEGAL, segue-se que TODOS os 
documentos relativos aos eleitores são FRAUDULENTOS! O que 
significa TODOS os seus VOTOS foram/vão ser fraudulento também! 

Uma vez revela a FRAUDE, TODOS os contratos, TODOS os 
documentos, TODAS as acções resultantes da FRAUD inicial tornam-se 
NULAS E SEM EFEITO - desde o início - ab initio, Nunc Pro Tunc. 
FACTO: não existe um estatuto de limitações sobre o CRIME de 



FRAUDE! 

Todos os itens acima são Factos Legais que resultam no maior 
ESCÂNDALO da história - DE SEMPRE! Esqueçam todos os outros 
escândalos políticos que destruíram carreiras e governos inteiros! 
Este é o raiz #Namegate! 
Ninguém em qualquer posição/função tem o direito legal de lá estar, se 
afirma que foi "eleito para um cargo" por eleitores inscritos, ou terá de 
provar como votos obtidos ilicitamente, via fraude do Nome Legal, se 
podem tornar votos legais! 

NÃO EXISTE um governo legítimo, presidente, primeiro-ministro, 
político, presidente de Câmara, etc. que seja legítimo.Todos os 
detentores de cargos públicos que anteriormente reivindicavam uma 
posição de "autoridade" não mais serão capazes de fazer tais 
afirmações. NÃO HÁ nenhuma autoridade legítima em qualquer lugar. O 
Escândalo da Fraude do Nome Legal, o que é conhecido como 
#Namegate, é uma PROVA positiva de que toda a construção do 
sistema de controle/governo, influência política e tomada de decisões 
está agora a chegar ao fim. NULA E SEM EFEITO!

Leia ‘Babilônia está caída’ https://kateofgaiatrans.wordpress.com/
portugues-portuguese/ para obter mais informações sobre a 
armadilha da fraude do nome legal e como o sistema de controle 
foi configurado para escravizar e criminalizar a Humanidade.
https://namegate.wordpress.com/namegate-translations/
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