Van: Be Free <socialismeineengroenjasje@gmail.com>
Verzonden: maandag 17 mei 2021 23:30
Onderwerp: In mijn ogen-wereld sta je altijd achter Universele Rechten van de Mensen en
burgerlijke vrijheden.

Goedendag,
De bevolking in Nederland wordt massaal wakker en ziet nu duidelijk. En het is goed dat u
allen als uw e-mail online heeft staan. De bevolking van Nederland maakt zich terecht veel
zorgen. Het is dus fijn dat u op deze manier bereikbaar bent. De mail is ter info, we
verwachten geen reactie op deze e-mail maar de juiste acties van alle mensen in Nederland,
het gaat om mensen rechten. De tijd is nu, Unite.
Het spijt mij dat het allemaal zo is en gaat in Nederland. We zien overheids tirannie en
mensen rechten schendingen die worden gepleegd in heel Nederland. De feiten doen er niet
meer toe. Nederlanders laten zich door de overheid gemaskerd opdelen en ongemaskerd ben
je niet meer welkom bij de overheid. Mensen denken werkelijk dat gezondheid in maskers en
naalden zit, en diegene die zich uitspreekt over de feiten zijn al opgepakt. Dit is onze nieuwe
Built Back Better Great Reset maatschappij (Socialisme in een groen jasje van Klaus Swab
(WEF) en Mark Bilderberg Rutte). Je kan en je mag je niet uitspreken in het openbaar. De
overheid is hier voor verantwoordelijk, er vallen elke dag slachtoffers door de Sars-Cov2
griep (corona) zelf, en juist heel veel extra slachtoffers, mega veel baan verlies bij gezonde
mensen bijvoorbeeld, dit terwijl u nog geen maandsalaris heeft gemist...toch? Door de corona
is het jaarlijkse sterftecijfer in Nederland NIET verandert, gelijk gebleven met de jaarlijkse
bevolkingsgroei en vergrijzing (bron: CBS). Een gezond iemand is essentieel of niet
essentieel? Wat hoor ik de overheid zeggen? Essentiële mensen, essentiële bedrijven?, dus dat
betekent automatisch dat andere mensen, bedrijven en gezinnen er niet meer toe doen. De
overheid die doelbewust afwijkt van basis grondrechten van mensen, onvervreemdbare
rechten schendt, Universele Rechten Van De Mens niet meer in acht neemt, naast zich
neerlegt welke reden dan ook is een foute overheid met foute redenen, een eigen agenda die
bewust tegen alle burgers van Nederland is gekeerd/gemaakt. Alle mensen behoren onderzoek
te doen en de feiten te kennen en zich niet tegen de Nederlandse mensen te keren ook al zegt
de regering en de TV dat. Wat denkt de overheid wel wie ze is? Een overheid die mijn
vrijheid gaat teruggeven als ik een covid-certificaat-vaccin-paspoort accepteer van de
overheid? Mijn vrijheid is niet van de overheid!! Wie denkt de overheid wel die ze is, het is
GEEN beloning maar een overheids BEDREIGING!!! Ga mensen helpen als
volksvertegenwoordiger en ontzeg ze niet hun leven of de toegang tot overheids gebouwen
waar diegene zich bevindt die voor de burgers dienen te werken. Ga niet mensen om valse
redenen maskeren en ongemaskerde de toegang ontzeggen. Wie vertegenwoordig de overheid
als er niet meer over gezonde levensstijl, vitamine D gepraat wordt, waar het recht op vrije
adem van mensen ontnomen wordt? Overheids deuren sluiten, mensen uitsluiten en juist niet
helpen tijdens een crisis geeft aan: geen crisis, geen liefde, geen beleid, valse redenen, mensen
uitsluiten, bewust verkeerde medische informatie verspreiden, een angst cultuur aanjaagt,
illegale avondklok...Overheids Misdaden tegen de mensheid.
Waar Rutte's Overheids Grote Reset Overheids Fascisme begint stopt alles!
https://interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwabwef/
https://www.climategate.nl/2020/07/wereldwijde-great-reset-is-klimaatebleid-op-stereoidensocialisme-in-een-groen-jasje/

https://www.coronazwendel.nl/2021/04/09/aangifte-tegen-rutte-en-de-jonge-wegens-zeerernstige-misdrijven-tegen-de-mensheid/
https://news.bitcoin.com/a-look-at-the-fascist-agenda-behind-the-great-reset-and-the-wefsreboot-propaganda/
https://theirishsentinel.com/2021/01/08/the-great-reset-is-not-great-and-not-new-neo-slaveryworld-order/
https://theirishsentinel.com/2021/01/17/returning-to-slavery-the-great-reset-tracked-tracedand-a-cashless-society/
https://freenorth.news/2020/11/12/watch-the-great-reset-exposed/
Het is krankzinnig dat ik moet uitleggen waarom regeringen die volkomen gezonde mensen
dwingen zich in te spuiten met een vreemde stof, om hun fundamentele vrijheden "terug te
winnen", een uiterst gevaarlijke voorbode is.
Maar hier zijn we dan...een synthetisch chemisch gemodificeerd mRNA (modRNA) stof aka
covid 'vaccin'.
En de overheid vindt mij de krankzinnige.
Het is geen beloning maar een (overheids) dreigement! Fundamentele basisrechten van
mensen zijn niet onderhandelbaar.
PCR-test: De nieuwe mentaliteit van 'Ziek Zolang Je Bewijst Dat Je Niet Ziek Bent’ is een
ziekte op zich! + Een verplichte vaccinatie gaat in tegen artikel 10 & 11 van onze hoogsteigen
Grondwet en de Universele Rechten van de Mens. (Artikel 11 regelt de onaantastbaarheid van
het lichaam.)
Waar Overheids Fascisme begint...de overheid die Universele Rechten van de Mens,
onvervreemdbare mensen rechten, Grondwet Artikel 10: Privacy en Artikel 11:
Onaantastbaarheid lichaam, voor welke reden dan ook bewust naast zich neer legt, dan lijkt
mij dat geen goede notitie op uw CV. Hier stopt alles, dus ook een naam ondertekening.
https://interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwabwef/
https://www.climategate.nl/2020/07/wereldwijde-great-reset-is-klimaatebleid-op-stereoidensocialisme-in-een-groen-jasje/
https://www.coronazwendel.nl/2021/04/09/aangifte-tegen-rutte-en-de-jonge-wegens-zeerernstige-misdrijven-tegen-de-mensheid/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/jeugdzorg-heeft-maling-aan-de-privacywet-avg/
Waar je ook staat in het politieke spectrum van het belang van dit masker en experimenteel
gen-therapy medicijn (vaccin), je staat altijd achter burgerlijke vrijheden.
Als je het NIET eens bent met ”Geen Joden of Geen Honden toegestaan” of ”WitteDrinkfontein - Gekleurde Drinkfontein”, dan kan je het ook NIET eens zijn met ”Gemaskerde
Wel Toegestaan, Niet Gemaskerde Niet Toegestaan”, ”Gevaccineerd Wel Toegestaan,
Ongevaccineerd Niet toegestaan”. Burgerlijke vrijheden betekent; burgerlijke vrijheden. Wees
niet medeplichtig aan dit overheids complot, waarbij jou angst voor 1% risico op ziek worden.
Laat jouw angst-gezondheid niet afhangen van de vrijheid van iemand anders. (laat afhangen
van wat anderen wel of niet met die van zichzelf hebben gedaan.) Alle mensen in Nederland
zijn autonome mensen van vlees en bloed, en niet een persoon zoals uw organisatie de mens
ziet en behandelt. Voor mensen gelden de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens.
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens

De grondwettelijke positie van Nederland
https://youtu.be/wr7a5RJaUho
https://wnl.tv/2017/09/22/nederland-is-eigenlijk-duitse-deelstaat/
Handhaaft u, “leeft u na” – fundamentele mensenrechten? https://youtu.be/A07X1A9PpOo
Als we het over maskers hebben, hebben we het over microns. Als je kijkt naar een N95
masker, wat dat doet is 95% van de deeltjes kleiner dan 0,3 micron uitfilteren. Een covid
deeltje is ongeveer 0.1 micron, dus we weten dat zelfs een N95 masker enorme beperkingen
heeft..5% lekkage mist naadloos aangesloten op het gezicht (no-airloops).
https://nl.wikipedia.org/wiki/N95-masker
https://lms.learning.hhs.gov/content/prod_content/cninv000000000025775/N95_FAQ_2011.p
df
Geen enkele regering heeft het COVID-19 virus geïsoleerd. Wat betekent dat? Als je een
virus niet kan isoleren, dan kan je een variant ook niet isoleren en kan je er dus ook geen
vaccin voor maken.
https://newswithviews.com/no-governments-have-isolated-covid-19-virus-what-does-thatmean/
Mediche Experimenten, de Neurenberg-Code: (gezichts makser & experimenteel gen
theraphie 'vaccin')
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/the-nuremberg-code
https://medicalkidnap.com/2021/04/06/the-nuremberg-code-the-universal-right-of-informedconsent-to-medical-interventions-has-been-recognized-in-us-law-since-at-least-1914/
https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code
Wanneer je basis mensenrechten, grondwet en door God gegeven vrijheden niet meer in acht
neemt voor een 1% risico angst, je loopt gemaskerd rond, met een gedachte dat gezondheid zit
in je adem blokkeren en naalden. Je, je lucht samenstelling gaat veranderen bij in- en
uitademen. Gemaskerd gaat ademen en niezen om bacteriën te verzamelen voor je luchtweg
infecties. Dan ben je geen held van de dag maar een laffe meeloper. Iedereen maakt keuzes,
kies verstandig dan vallen er geen onnodige slachtoffers. De TV aanzetten om iets
wetenschappelijks te leren? Hoe sneller ik mijn vrijheid weggeef des te eerder krijg ik die
terug?
N.b. Ik hoorde vandaag een politicus die zei: "Ik ben het eens met de vrijheid van
meningsuiting, maar er zijn grenzen." Nou, dan is er geen vrijheid van meningsuiting.
Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid om te spreken, als iemand niet mag spreken, dan is
het geen vrijheid van meningsuiting. Het is vrijheid om te voldoen aan bepaalde parameters
van wat aanvaardbaar is. Wat stuurt het leven van mensen, wat stuurt hun meningen, wat
stuurt hun gedrag, hun percepties, hun percepties van zichzelf, percepties van de wereld, de
percentages van wereldgebeurtenissen? Waar halen we die percepties vandaan? We halen ze
uit ontvangen informatie. Het punt is, als je de informatie die mensen krijgen controleert, dan
dicteer je voor een enorm groot deel hun perceptie.
De meegestuurde (open-letter) pdf file kan een ieder evt. bekijken en daarna wel iets of niet
iets doen. De verantwoordelijkheid voor de Nederlandse maatschappij is bij elke Nederlander
en in het bijzonder bij iemand wiens functie juist is het volk te vertegenwoordigen en niet bij
je weg te jagen, basisvrijheden afpakken, ophokken, op afstand zetten en maskeren via valse
redenen of welke reden dan ook uitsluiten. Je gooit om welke reden dan ook mensenrechten

niet overboord omdat 'iemand' dat tegen je zegt.
Kinderen die de gezichtsuitdrukkingen van mensen niet zien in de jaren dat ze de meeste
informatie opnemen, baart me zorgen. Dit zal hun vermogen om emotioneel intelligent,
empathisch en sociaal zelfverzekerd te zijn, verminderen. Denk je dat mensen vandaag de dag
problemen hebben met communiceren? Wacht maar tot je deze kinderen ziet opgroeien na een
gezichtsloos leven. Een uitdrukkingsloze wereld mede gepromoot door overheid en het
onderwijs. Draconische maatregelen voor jou 1% risico angst.
Met vriendelijk groet, een goede werkweek gewenst.
Verontschuldigen voor het vertellen van de waarheid Nooit... maar wel voor 'bijtende
manieren'... De bevolking is ziek van uw nieuwe in-humane onterechte, onder valse
voorwendselen gecreëerde nieuwe Great Reset normaal -- echt! Als goede mensen niks doen,
gebeurt er niks.
"EEN VOLK DAT ZIJN VRIJHEID INRUILT VOOR VEILIGHEID VERLIEST BEIDE"
Waar de mensheid verdwenen is...
Ze kwamen aan onze banen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze ouderen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze gezondheidszorg.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan het onderwijs van onze kinderen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te reizen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te socialiseren.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan de vrijheid van onze kinderen om te spelen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze mogelijkheid om frisse lucht in te ademen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om samen te komen met familie.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te geloven.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid van meningsuiting.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te protesteren.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid van keuze.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze komen aan onze kinderen.
JE ZEGT EN DOET NIETS?
Nu komen ze aan onze lichamelijke autonomie.
JE ZEGT EN DOET NIETS?
Dus vertel me eens... wanneer besluit je om iets te zeggen en te doen?

...ZAL HET ZIJN ALS HET TE LAAT IS????
Drs. end

Nederland, 2 Mei 2021

Beste lezer,
Ik maakt mij grote zorgen om wat ik zie in Nederland en binnen verschillende
organisaties en instanties, het gedrag van mensen / personeel. De bevolking in
Nederland wordt massaal wakker en ziet nu duidelijk wat de overheid werkelijk aan het
doen is. Anno 2020/2021 wordt onder valse voorwendselen mensen bewust ongelijk
behandeld worden en hun basis, onvervreemdbare grondrechten worden afgenomen,
mensen in NL hebben zich in feite tegen de eigen Nederlandse bevolkingen en basis
grond vrijheden gekeerd.

Handhaaf fundamentele mensenrechten? https://youtu.be/A07X1A9PpOo
Uw organisatie weet dat een gezichts-masker niet werkt om een virus tegen te
houden en u mag de grondwet niet overschrijden. Uw organisatie mag de mensen
hun door God gegeven basis grondwettelijke burgerlijke rechten, vrijheden en recht
op vrije adem niet afpakken. Uw organisatie mag niet discrimineren, Uw organisatie
mag niet maskeren. Dat mag Uw organisatie niet doen, dat recht heeft Uw
organisatie niet (Artikel 10 & 11 van onze eigen grondwet). Uw organisatie mag
mensen niet hun burgerlijke vrijheden en onvervreemdbare rechten afpakken om
welke reden dan ook. Het idee dat gezonde mensen elkaar in gevaar brengen door
alleen maar te ademen is de grootste oplichterij in de geschiedenis van de wereld.
Nederland; Stop met mensen te gebruiken als experimentele ratten, Bedankt! Wat
is ware reden om mensen hun grondwettelijke burgerlijke vrijheden af te pakken?
Als je kijkt naar een chirurgisch N95 masker, wat dat doet is 95% van de deeltjes
kleiner dan 0,3 micron uitfilteren. Een Covid deeltje is ongeveer 0,1 micron, dus
zelfs een N95 masker is zeer beperkt (5%lekkage). Dus waarom moeten mensen,
kinderen een stuk stof dragen? Vertel mij waarom! Wat is de ware reden om
mensen hun grondwettelijke burgerlijke vrijheden af te pakken?
https://lms.learning.hhs.gov/content/prod_content/cninv000000000025775/
N95_FAQ_2011.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/N95-masker
https://dissident.one/2021/02/03/de-wetenschap-is-duidelijk-lockdowns-zijn-dodelijker-danhet-virus-en-maskers-werken-niet/
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Waar je ook staat in het politieke spectrum van het belang van dit masker en
experimenteel gen-therapy medicijn (vaccin), je staat altijd achter
burgerlijke vrijheden.
Als je het Niet eens bent met ”geen joden of honden toegestaan” of ”witte
drinkfontein - gekleurde drinkfontein”, dan kan je het ook niet eens zijn met
”gemaskerde toegestaan, niet gemaskerde niet toegestaan ”, ”gevaccineerd
toegestaan, ongevaccineerd niet toegestaan”.
Burgerlijke vrijheden betekent; burgerlijke vrijheden. Wees niet
medeplichtig aan dit complot waarbij jouw gezondheid afhangt van wat anderen wel
of niet met die van zichzelf hebben gedaan. Speel niet een mededader.
Alle mensen in Nederland zijn autonome mensen van vlees en bloed, en niet
een persoon zoals uw organisatie de mens ziet en behandelt. Voor
mensen gelden de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
De grondwettelijke positie van Nederland
https://youtu.be/wr7a5RJaUho
https://wnl.tv/2017/09/22/nederland-is-eigenlijk-duitse-deelstaat/
Handhaaft u, “leeft u na” – fundamentele mensenrechten, Grondwet Artikel
10: Privacy & Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam ?
https://youtu.be/A07X1A9PpOo
PCR-test: Is de nieuwe mentaliteit van 'Ziek Zolang Je Bewijs Dat Je Niet Ziek Bent’
is een ziekte op zich! + Een verplichte vaccinatie gaat in tegen artikel 10 & 11 van
onze hoogsteigen Grondwet. Artikel 11 regelt de onaantastbaarheid van het
lichaam.
Bacteriële longinfecties/ontstekingen veroorzaakten de meeste sterfgevallen in de
1918 Influenza Pandemie....door het dragen van mondkapjes.
https://www.frontnieuws.com/dood-door-mondkapje-mondkapje-dragen-bacterielelongontsteking-en-de-griep-van-1918/
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/bacterial-pneumonia-caused-mostdeaths-1918-influenza-pandemic
Het is krankzinnig dat ik moet uitleggen waarom regeringen die volkomen gezonde
mensen dwingen zich in te spuiten met een vreemde stof, om hun fundamentele
vrijheden "terug te winnen", een uiterst gevaarlijke voorbode is.
Maar hier zijn we dan: Een synthetisch chemisch gemodificeerd mRNA (modRNA) gen
stof aka ‘vaccin’. En zij vinden mij de krankzinnige. Het is geen beloning maar een
dreigement!, fundamentele basisrechten van mensen zijn niet onderhandelbaar.
Nederlanders doen geen zaken met terroristen.

Pagina 2-11

Sorry kinderen. We probeerden het jullie ouder te vertellen, maar ze noemden ons gek. Ze
hebben ogen maar weigeren te zien. Ze zullen niet vechten voor jullie vrijheid of toekomst.
Ze gaven niets om jullie. Ze gehoorzaamden de tirannie als angsthazen en lieten je
wennen aan het dragen van een mondkapje voor datgene wat corrupte regering, hun
handhavings--gestapo en hun media zeiden. Je ouders hielden je als slaaf van het
systeem omdat ze zelf verslaafd zijn en hun onderdrukkers boven hun liefde voor jou
stelden, als ruggengraatloze egoïstische bangeriken.

CRIMES AGAINST HUMANITY Een tweede proces van Neurenberg kan
nodig zijn, om allen te vervolgen die medeplichtig zijn aan deze ongekende
misdaad tegen de menselijkheid.
https://www.bitchute.com/video/lNcDxtHFZgbq/
https://rumble.com/vamqd5-crimes-against-humanity.html
https://rumble.com/vazmhu-coronafraud-is-crimes-against-humanity.html
https://youtu.be/V__Zx0qS7uI
https://rumble.com/vbh7po-dr-reiner-fuellmich-says-lockdowns-are-a-crime-againsthumanity.html
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Mensen moet snel vragen gaan stellen.
Wat is het ware doel achter de lockdowns, die miljoenen mensen wereldwijd
in bittere armoede storten?, terwijl u nog geen maandsalaris heeft
misgelopen, toch? Waarom moeten kleine winkels dicht, terwijl de grote
supermarkten wel open mogen blijven? Waarom wordt de hele samenleving
naar de rand van de afgrond gedreven, voor een virus met een
overlevingsgemiddelde van 99,7%? (bron: CBS), Waarom wordt de hele
wereld op ernstige wijze ontwricht, omwille van een virus die het jaarlijkse
sterftecijfer niet verhoogt? (bron: CBS), Waarom staan de griepcijfers
nagenoeg op nul? (bron: CBS), Wat is er werkelijk aan de hand? Ik zie
bijvoorbeeld heel duidelijk de overheid de slapende middenklasse aan het
ontmantelen is, geld aan het overhevelen is van kleine bedrijven naar
multinationals. Meer en meer mensen sluiten hun zaak verliezen hun baan en
worden arm! Wereld wijd is dit een misdaad tegen de menselijkheid. We zijn
getuige van jullie misdaden tegen de mensheid! Stop met 'volg gewoon
orders op'. "Gewoon bevelen opvolgen" is geen geldige, wettige
verdediging tegen immorele bevelen.
Sommige mensen zijn nu bereid een covid-certificaat te accepteren als kostprijs
voor 'vrijheid'. Dat is wat meer dan een jaar van opsluiting (Lockdown, avondklok,
masker) en op angst gebaseerde psychologische manipulatie kunnen doen,
(overheid, media en politie inzet). Het normaliseert tirannie en het verlies van
basisrechten en daar werkt de Nederlander met grote overgave aan mee.
Je weet dat een mondluier niet werkt - je weet dat de Pcb-test niet aantoont of je
ziek bent, geïnfecteerd bent. De Pcr-multiply truc: Je brengt 1 molecuul corona uit
een glas cola naar de Pcb-test, vergroot het aantal met getal 'x' naar een stapeltje
moleculen en je zegt vervolgens dat het glas cola corona heeft? Virus dood
materiaal vliegt overal om ons heen, duizenden jaren, komt overal terecht.
PCRVals positieven https://youtu.be/V__Zx0qS7uI

Als je een masker en vaccinpaspoort kunt verplichten voor een ziekte met een
sterftecijfer van 0,1%, dan kun je zo ongeveer alles 'rechtvaardigen' wat je de
bevolking wilt opleggen en u doet daar graag mee en laat dat zien? De de politie
(die door de bevolking gekleed en bewapend is, en via de bevolking (belasting)
mede haar salaris ontvangt) heeft zich nu tegen de bevolking gekeerd.
Er is in Nederland geen sprake van extra oversterfte. De oversterfte is in lijn met de
al jaren oplopende gemiddelde sterfte, die mede wordt veroorzaakt door
bevolkingsgroei en vergrijzing. (bron cbs.nl)
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Je bent niet begonnen met het dragen van een masker omdat je de beschikbare
wetenschappelijke en medische gegevens hebt bestudeerd en hebt vastgesteld dat
een masker de beste (of zelfs een doeltreffende) manier was om de verspreiding
van een virus te voorkomen. Je bent een masker gaan dragen omdat een vreemde
op televisie of je foute baas je dat vertelde. Geef dat maar toe. Dus je gaat alleen
stoppen met het dragen van een masker als een vreemde op televisie, of foute
baas het je vertelt, correct?
ANNO 2020/2021 ZIJN DE REGERING, OVERHEID, ME, POLITIE EN BOA’S
NIET JE GROOTSTE VRIENDEN EN HEEFT ZICH OVERDUIDELIJK, ONDER
VALSE VOORWENDSELEN, TEGEN DE BEVOLKING GEKEERD. NOOIT MEER
WORDEN JULLIE VERTROUWD.

Misdaden tegen de menselijkheid
https://rumble.com/vamqd5-crimes-against-humanity.html
De meeste mensen hebben alle informatie die ze nodig hebben om de waarheid te
vinden. Velen hebben ervoor gekozen het te negeren, en met de media mee te
gaan. Ze gedragen zich als hulpeloze kinderen die zonder vragen te stellen de
bevelen van volwassenen opvolgen. JULLIE zijn geen kinderen. Dat maakt JULLIE
verantwoordelijk voor JE EIGEN KEUZES en JE EIGEN FOUTEN. We hebben
allemaal keuzes, en zolang dat het geval is, zijn er geen slachtoffers. Kies
verstandig! Stel alles in vraag. Het is niet alleen je recht, maar het is je
verantwoordelijkheid. De mensheid moet echt volwassen worden!!! Stop met je te
gedragen als grote kinderen!
De regering, tweedekamer, lokale overheden, burgemeesters, wethouders,
ME,politie Boa’s enz. weet precies waar ze het over heeft?
Sociale afstand, Draag een masker, Lockdown, Stop met werken, Opnieuw
Lockdown, Openbare activiteiten annuleren, avondklok, Een vaccin halen,
mondkapje mag niet af?, Haal 2 vaccins. Mondkapje mag nog steeds niet af?, Haal
3 vaccins, Neem een Vaccin booster, besmettingen, besmettingen, besmettingen,
griep varianten, Neem een ‘tracking App’ (Kan een gemonitorde mens vrij zijn?),
Neem een vacinatiepas (anders krijgen niet gevaccineerden niet hun burgerlijke
vrijheden terug die in de eerste plaats al niet had mogen afgenomen worden omdat
mijn vrijheid niet van een ander is. Genoeg geschiedenis boeken die de huidige tijd
laat zien. Het is duidelijk dat de overheid en tirannie agentjes niet de oplossing
heeft, maar ze hebben wel veel meer controle. En het idee dat gezonde mensen
elkaar in gevaar brengen door alleen maar te ademen is ook de grootste oplichterij
in de geschiedenis van de wereld.
In mijn ogen/wereld sta je altijd achter burgerlijke vrijheden, helaas uw organisatie
doet dat anno 2021 niet. Uw organisatie komt niet eens meer op voor de toekomst
van onze ouderen, kinderen en eigen kinderen.
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Een verplichte vaccinatie gaat in tegen artikel 10 & 11 van onze
hoogsteigen Grondwet. Artikel 11 regelt de onaantastbaarheid van
het lichaam. Hierop kan enkel de wet beperkingen opleggen.
Een verplichte coronatest voor reizigers?
https://www.reishonger.nl/nieuws/pcr-test-verplichte-coronatest-voor-reizigers/

Alle mensen in Nederland zijn autonome mensen van vlees en bloed, en
niet een persoon zoals u de waarschijnlijk de mens ziet en behandelt.
PS: waar is Uw organisaties historische kennis?
Ik wou dat mensen gewoon eerlijk waren. Je draagt geen masker uit de nobele
gedachte dat je iets doet om iemand te beschermen tegen iets, je weet dat ze niet
werken. Je draagt een masker om één of twee redenen. De eerste is dat je een
schaap bent dat zich conformeert wat de overheid je opdraagt. De tweede is omdat
je de angst geloofd die ze je over het coronavirus hebben verkocht. Je bent geen
held die de dag redt. Je bent een laffe bange dienaar die deze krankzinnige wereld
in stand houdt, en denkt dat gehersenspoeld zijn, angst en het opofferen van
grondwettelijke basis vrijheden je op de één of andere manier een rechtvaardige en
rechtschapen burger maakt.
Ik zal mijn gezonde kinderen niet muilkorven of met giftige stoffen laten
inspuiten, en het is triest dat we in een wereld leven waar deze uitspraak als
radicaal wordt beschouwd. Geloven mensen nu echt dat gezondheid komt van
maskers en naalden?

U begrijpt dat in de huidige wereld van overheids fascisme, corruptie en media
censuur ik dit schrijven niet ga ondertekenen. Oude pre-WOII tijden laten de
overheid en mensen die eraan meewerken herleven, nooit gedacht dat de regering,
overheid, ME, politie en Boa’s zich in Nederland tegen de eigen bevolking zou
keren maar het is wel logisch, immers de Nederlandse staat is een Trust-bedrijf met
en kamer van koophandelsnummer, net als de gemeente en Coca Cola dat is, dus
samen met de politie-gestapo-dienst beschermen ze de belangen van de corrupte
elite, de corporate bedrijven en niet die van de burgers. Je verschuilen anno 2021
kan niet meer, we zien dat er misdaden tegen de mensheid gepleegd. Zou u Coca
Cola vertrouwen als uw vaccin adviseur?
Gemeente Leiden – KVK 27364192 – Vestigingsnr. 000024634530

https://www.kvk.nl/zoeken/?source=all&q=gemeente+leiden&start=0&site=kvk2014
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VERKLARING VAN STAATSRECHTGELEERDEN
Inzake het dragen van mondkapjes
Ongeacht de formulering in eender welke noodverordening of spoedwet, is
het verplichten van het dragen van een mondkapje, mondneuskapje of wel
ander gezichtsmasker niet toegestaan omdat het in strijd is met Artikel 10 van
de Grondwet. Onderstaande gerenommeerde gespecialiseerde juristen
verklaren het volgende over de juridische status van een mondkapjesplicht:
Staatsrechtgeleerde Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuurrecht aan
de Universiteit Leiden Adriaan Wierenga, noodrechtsspecialist aan de
Rijksuniversiteit Groningen Jan Brouwer, hoogleraar Recht en samenleving
aan de Rijksuniversiteit Groningen
De mondkapjesplicht is in strijd met artikel 10 van de Nederlandse Grondwet.
Alle collega’s zijn het met elkaar eens: dit kan niet. Je kunt niet zeggen: we
doen de Grondwet nu even aan de kant. Dit mag echt niet. Die Grondwet
beschermt juist tegen dit soort noodzakelijkheidsdenken en bestuurlijke
ingrepen. Nederlanders hoeven zich niet te laten intimideren door boetes.
Het houdt geen stand voor de rechter! Met een mondkapjesplicht gaat de
wetgever van de grondwet afwijken en dat mag niet. De mondkapjesplicht is
een kledingvoorschrift en daarmee wordt inbreuk gemaakt op de persoonlijke
levenssfeer. Het verplichten van het dragen van een mondkapje is wettelijk
gezien niet mogelijk. Dit is een indirect middel om gedrag te veranderen; dat
mag simpelweg niet. Je mag met een noodverordening van de wet afwijken,
maar niet van de Grondwet. Artikel 10 van de grondwet is duidelijk:
Artikel 10: Privacy
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht
op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Toelichting
Onder de persoonlijke levenssfeer wordt onder meer verstaan:
- Het recht op eerbiediging van het innerlijk leven.
- Het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit
Een verplichte vaccinatie gaat in tegen artikel 11 van onze hoogsteigen
Grondwet. Dit artikel regelt de onaantastbaarheid van het lichaam.
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DOKTERSVERKLARING Inzake het dragen van mondkapjes
Ongeacht de regelgeving is het voor de toonder van deze verklaring niet
verantwoord om een mondkapje te dragen. Onderstaande onafhankelijke
artsen verklaren het volgende over het dragen van mondkapjes:
Dr. Russell Blaylock, neurochirurg
Prof. Dr. Dolores Cahill
Dr. Kelly Victor
Dr. Marije Berkelaar
Dr. Carla Peeters, immunoloog (voormalig RIVM medewerker)
Mogelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes: hoofdpijn,
luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot
aan ernstige levensbedreigende complicaties. Mondmaskers zorgen dat de
drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet je immuunsysteem onder druk.
De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar
boven komen. Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren. Mondkapjes
zijn bedoeld voor zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan bovendien
het risico op besmettingen vergroten.
We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen:
quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het gebruik van
desinfecterende hand-gel en mondkapjes, en zelfs een experimenteel gen
therapie mRNA vaccin.
Door het dragen van een mondkapje is het moeilijker om genoeg zuurstof
binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed kan bij langdurig gebruik
dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe. Hierdoor kunnen
ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit. Daarnaast kunnen
(toxische) stoffen die gebruikt worden voor mondkapjes in de longen
terechtkomen. Die kunnen daar schade veroorzaken en het risico op
bacteriële en virale infecties vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen
aan de verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje
is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om door de
stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden. De officiële instantie waar de
Nederlandse overheid haar beleid op baseert, het RIVM, verklaart over
mondkapjes bovendien dat het nut van mondkapjes in openbare ruimte NIET
bewezen is.
De toonder van deze verklaring mag er op vertrouwen dat de handhaving
deze verklaring door onafhankelijke artsen respecteert en de integriteit van
deze artsen niet ter discussie stelt. Artsen hebben de eed van Hippocrates
afgelegd, waarmee zij altijd het belang en de gezondheid van de cliënt of
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patiënt voorop stellen. De toonder van deze verklaring claimt dat u zijn of
haar gezondheid laat prevaleren boven regeltjes of protocollen.
Wij zijn misschien de laatste generatie die de mogelijkheid heeft om in opstand te
komen. En als we niet in opstand komen, zijn er misschien geen kansen meer: De
mensheid kan gereduceerd worden tot een robotachtig bestaan. Dus kom in verzet
nu er nog tijd is! De Grote Reset: een nieuwe vorm van economische slavernij.
De Grote Reset is de laatste stap op een grote agenda om de wereldmaatschappij
volledig te herschikken. Voorafgaand aan de Grote Reset werd bijvoorbeeld in 1992
in Rio de Agenda 21 van de Verenigde Naties (VN) door meer dan 178 regeringen
aangenomen.
Onderzoek is:
Bijsluiter van het vaccin lezen
Opzoeken van elk ingrediënt van het vaccin
Opzoeken van alle mogelijke bijwerkingen
Onderzoeken van veiligheidsstudies
Nagaan wie de studie heeft gefinancierd
Nagaan wie verantwoordelijk was
Nagaan welke vervangstof(fen) werd gebruikt
Opsporen van rechtszaken waarbij de fabrikant betrokken is geweest
Symptomen van de ziekte vergelijken met de symptomen van vaccinatieschade
Opzoeken van holistische en westerse andere behandelopties
Opzoeken van sterftecijfers voorafgaand aan het vaccin
Leren over genetica
Ontdekken hoeveel invloed mutaties hebben op vaccinatieschade
Is er een wet op vaccinaties bij kinderen?
Handelswijze bij ongewenste voorvallen en onvoorziene omstandigheden >>
'meldingssysteem voor ongewenste voorvallen bij vaccins opzoeken'
Lezen over voordelen van kinderziekten
Lezen over toename van chronische ziekten
Lezen over vaccins en vergrote kans op zoals: -Oorinfecties, -Allergieën, -Diabetes type 1, Arthristis, -Astma, -Bloedklachten, -Eczeem, -Kanker.
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Complotdenkers dragen geen maskers. Normale mensen dragen maskers. Complotdenkers
worden niet getest. Normale mensen laten zich testen. Als het aantal besmettingen blijft
stijgen, dan moeten de positieve testen van gemaskerde mensen komen.
Met vriendelijke groet, Common Sense.
Ze creëren besmettingen om mensen tegen elkaar op te zetten; "zoals de media heeft
besloten". Besmettingen is een truc woord, zegt niets over aantal geïnfecteerden,
overleving percentage, of je ziek bent enz. Straks baden we in ontsmettingsmiddel en
dragen een masker onder de douche als de besmette media het zegt? Dit is een harde
verdeling en ik hoop dat dit klote verhaal snel eindigt en dat ouders hun kinderen deze shit
maskers niet opdringen.
Als je kijkt naar een chirurgisch N95 masker, wat dat doet is 95% van de deeltjes kleiner
dan 0,3 micron uitfilteren. Een Covid deeltje is ongeveer 0,1 micron, dus zelfs een N95
masker is zeer beperkt. (5% lekkage, en dan moet het masker wel geheel aansluiten op je
gezicht, no air-loops.)
Geen enkele regering heeft het COVID-19 virus geïsoleerd. Wat betekent dat?
https://newswithviews.com/no-governments-have-isolated-covid-19-virus-what-does-thatmean/
Waar Overheids Fascisme begint stopt alles, dus ook een volledige naam
ondertekening.
https://interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef/
https://www.climategate.nl/2020/11/de-grote-reset-en-de-utopie-van-het-transhumanisme/
https://www.ninefornews.nl/grote-reset-de-leiders-spannen-samen-om-ons-machteloos-te-maken/
https://indignatie.nl/2020/10/19/wiens-grote-reset-die-van-ons-of-die-van-hen-de-strijd-voor-onzetoekomst/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/jeugdzorg-heeft-maling-aan-de-privacywet-avg/
Je ziet dat de politie die grijpt nu in bij ludieke studenten feestjes en jaagt die uit elkaar, en de
opblaasbootje die daar bij gebruikt werden worden lek geprikt na afloop. Chapo, Chapo, Chapo voor de
heren agenten en boa's die dat gedaan hebben!!
Ajax kampioen feest:
Het feit wat daar gebleken is dat het de 99% van de mensen is die de kracht hebben want de ME en de
politie die hebben het wel uit hun hoofd gelaten om in te grijpen bij 12.000 voetbal supporters van Ajax
die daar aan het feesten waren, die geen mondmaskers ophadden, geen afstand van elkaar hielden,
feesten, dansen etc., en daar gaat de ME, politie en Boa's niet op af. Heren en dames van de ME, de
politie en de Boa's van Amsterdam, en mevrouw Halsema, U bent een SCHIJTLAARS, een
SCHIJTLAARS. Dat doet u niet, daar gaat u niet op af. En dan kun je zien wat voor een ongelooflijke
verschillen er zijn. Studenten feestjes van 30 of 35 of 50 mensen die worden verstoord en de bootjes
lek geprikt maar 12.000 voetbal supporters daar gaat men niet op af. Ik vindt het heel verstandig dat ze
daar niet op af gegaan zijn. Het klopt natuurlijk niet, maar het heeft wel aangetoond dat "We the 99%"
de macht in dit land hebben. En als de Nederlandse regering met het voortzetten van dit programma
doorgaat dan is het leed niet te overzien. De heren van de regering en ook de dames het goede advies;
boekt u ticket naar een ver land en zorgt dat u niet meer te vinden bent want binnen afzienbare tijd zijn
de rapen gaar en dan is het echt bal in Nederland. Dus weest u wijs, stop ermee, alle maatregelen weg,
zwakken en kinderen beschermen niet muilkorven, en de rest laten LEVEN, LEVEN, het is lente
LEVEN!! https://youtu.be/tMSk0faQxxs
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Het is niet juist om op kinderen te experimenteren. Sinds wanneer denk je dat mama's en
papa's dat zouden doen? Kinderen worden niet ziek van dit virus. Van welke planeet
denken ze dat wij komen? Ze worden niet ziek, het is zinloos.
https://www.nporadio1.nl/gezondheid/29401-koopmans-vaccineren-kinderen-serieusoverwegen
Lekker kinderen slachtoffer maken, misbruiken via VALSE REDENEN en draconische
maatregelen voor jou 1% risico angst.
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DOKTERSVERKLARING
Inzake het dragen van mondkapjes
Ongeacht de regelgeving is het voor de toonder van deze verklaring niet verantwoord om een
mondkapje te dragen. Onderstaande onafhankelijke artsen verklaren het volgende over het dragen
van mondkapjes:
Dr. Russell Blaylock,
neurochirurg:
Prof. Dr. Dolores Cahill:
Dr. Kelly Victory
Dr. Marije Berkelaar

Dr. Carla Peeters,
immunoloog (voormalig
RIVM medewerker)

Mogelijke gevolgen van het dragen van mondkapjes: hoofdpijn,
luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de
weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.
Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt.
Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige
virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen.
Het is niet nodig om gezonde mensen te isoleren. Mondkapjes zijn
bedoeld voor zieke mensen. Het dragen van mondkapjes kan
bovendien het risico op besmettingen vergroten.
We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen:
quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 metermaatschappij, het
gebruik van desinfecterende handgel en mondkapjes, en misschien
zelfs een vaccin.
Door het dragen van een mondkapje is het moeilijker om genoeg
zuurstof binnen te krijgen. Het zuurstofgehalte in het bloed kan bij
langdurig gebruik dalen. Tegelijkertijd neemt het CO2-gehalte toe.
Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de
immuniteit.
Daarnaast kunnen (toxische) stoffen die gebruikt worden voor
mondkapjes in de longen terechtkomen. Die kunnen daar schade
veroorzaken en het risico op bacteriële en virale infecties
vergroten. Mondmaskers kunnen zelfs bijdragen aan de
verspreiding van virussen. De maskers helpen in ieder geval niet om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een virusdeeltje
is ongeveer 80 tot 150 nanometer in diameter. Dit is te klein om
door de stoffen van mondkapjes geblokkeerd te worden.

De officiële instantie waar de Nederlandse overheid haar beleid op baseert, het RIVM, verklaart over
mondkapjes bovendien dat het nut van mondkapjes in openbare ruimte NIET bewezen is.
De toonder van deze verklaring mag er op vertrouwen dat de handhaving deze verklaring door
onafhankelijke artsen respecteert en de integriteit van deze artsen niet ter discussie stelt. Artsen
hebben de eed van Hippocrates afgelegd, waarmee zij altijd het belang en de gezondheid van de
cliënt of patiënt voorop stellen. De toonder van deze verklaring claimt dat u zijn of haar gezondheid
laat prevaleren boven regeltjes of protocollen.

VERKLARING VAN STAATSRECHTGELEERDEN
Inzake het dragen van mondkapjes
Ongeacht de formulering in eender welke noodverordening of spoedwet, is het verplichten van het
dragen van een mondkapje, mondneuskapje of wel ander gezichtsmasker niet toegestaan omdat het
in strijd is met Artikel 10 van de Grondwet. Onderstaande gerenommeerde gespecialiseerde juristen
verklaren het volgende over de juridische status van een mondkapjesplicht:
Staatsrechtgeleerde Wim
Voermans, hoogleraar
staats- en bestuurrecht
aan de Universiteit Leiden

Adriaan Wierenga,
noodrechtspecialist aan de
Rijksuniversiteit
Groningen
Jan Brouwer, hoogleraar
Recht en samenleving aan
de Rijksuniversiteit
Groningen

De mondkapjesplicht is in strijd met artikel 10 van de Nederlandse
Grondwet. Alle collega’s zijn het met elkaar eens: dit kan niet. Je
kunt niet zeggen: we doen de Grondwet nu even aan de kant. Dit
mag echt niet. Die Grondwet beschermt juist tegen dit soort
noodzakelijkheidsdenken en bestuurlijke ingrepen.
Nederlanders hoeven zich niet te laten intimideren door boetes.
Het houdt geen stand voor de rechter!
Met een mondkapjesplicht gaat de wetgever van de grondwet
afwijken en dat mag niet. De mondkapjesplicht is een
kledingvoorschrift en daarmee wordt inbreuk gemaakt op de
persoonlijke levenssfeer.
Het verplichten van het dragen van een mondkapje is wettelijk
gezien niet mogelijk. Dit is een indirect middel om gedrag te
veranderen; dat mag simpelweg niet. Je mag met een
noodverordening van de wet afwijken, maar niet van de Grondwet.

Artikel 10 van de grondwet is duidelijk:

Artikel 10: Privacy
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
Toelichting
Onder de persoonlijke levenssfeer wordt onder meer verstaan:
- Het recht op eerbiediging van het innerlijk leven.
- Het recht op eerbiediging van de lichamelijke integriteit

