
God / Schepper / Evolutie

schiep de

Mens Wij zijn Mensen

een aantal mensen bedacht de

Overheid / Staat

de overheid / staat maakte de

(NATUURLIJKE) maar de overheid doet alsof we een (NATUURLIJK) PERSOON met een BSN NUMMER zijn. 

PERSOON* 

met BSN NUMMER            Creatie geboorte trust /privevermogen Daarom schrijven ze o.a. onze naam in HOOFDLETTERS. Wettelijk gezien is een naam in HOOFDLETTERS niet hetzelfde als je naam

*  dit doormiddel van het onder dwang  doen van een geboorte aangifte vermeld op je geboorte akte.

de overheid / staat maakte en bedacht ook de
Het recht wat vertegenwoordigd wordt met een naam in HOOFDLETTERS valt onder het maritieme recht ( DOOD OP ZEE )

AMBTENAAR Het recht dat je naam met kleine letters ( "voornaam" vdf "achternaam")  vertegenwoordigt zijn o.a. je mensenrechten. (UVRM)

BELASTINGDIENST

RECHTBANK Met deze bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen van het bedrijf de Staat der Nederlanden benaderen ze ons als een

JUSTITIE  (NATUURLIJK) PERSOON via hun maritieme rechtsysteem. Een bedrijf kan nooit een contract aan gaan met een mens. Dit weet men!

GEMEENTEN Daarom kunnen bijvoorbeeld alleen 2 mensen trouwen en geen 2 bedrijven. Trouwboekje vermeldt namen met kleine letters!!

DE NEDERLANDSE BANK

ETC. De overheid / staat richt zich dus alleen tot de (NATUURLIJK) PERSOON. Als mens wordt je bij de geboorte DOOD OP ZEE verklaard.

DEAD AT SEA, DAS, IN SEA DEAD, INSEAD en ben je voor de overheid / staat een product met een barcode.

De overheid / staat kan vrij handelen met u als NATUURLIJK PERSOON. 

Alleen de KROON is soeverein. Hypotheken, bankrekeningen, leningen, uitkeringen, belastingen etc., alles via uw (NATUURLIJK) PERSOON.

Alleen de Koning (KROON) is niet tot een NATUURLIJK Geen enkele ambtenaar, zelfs geen rechter die zweert bij de KROON is dus onafhankelijk. Allen handelen met voorkennis!

PERSOON gemaakt bij zijn geboorte. Onze minister-president is hoofd van het bestuur van het bedrijf en de eigenaar ervan is de Koning.

Waarom bent u dan niet soeverein als Mens?

https://www.decasso.nl/

