
 

 

 



Regel 11.) 
 
 

De Legitieme GrondWet, El Royal. 
       a. Is Mondiaal geldend. Waarbij enkel, per land, de Nationale Munt en Artikel 17 kan en 
            mag verschillen. 
       b. Volgt nu de artikelen. 

Artikel -1. 
Begrippen, die mogelijk afwijkend zijn van het standaard Nederlands woordenboek. 
        a. God c.q. al wat is, is o.a.: 
            Levend Soeverein, Almachtig, Trouw en Het Ultieme Eind Gezag. 
                 i. Alles is onderdeel van God’s plan. En/ of met de gratie van God geschiedt. 
                ii. Hierna te noemen De Regering. 
        b. De Stichting is mondiaal het hoogste bevoegd gezag. 
        c. De Tweede Kamer, inclusief Het Kabinet, is onderdeel van De Stichting en 
gezamenlijk 
            bevoegd. 
        d. De Overheid is het tweede hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of 
            grondgebied c.q. Land. Waarbij De Stichting het laatste woord heeft en het Parlement 
            gezamenlijk met De Stichting het laatste woord heeft. 
        e. De Staat is de combinatie van De Stichting en de Overheid, waarbij De Stichting enkel 
             bevoegd is en de Overheid gezamenlijk bevoegd is. 
         f. TBS, Ter Beschikking van de Staat. D.w.z. 
                 i. De Staat alle middelen mag gebruiken ten gunste van geestelijk herstel of 
                     bekering van de Beesten tot Maatschappelijk aanvaardbaar gedrag, c.q. 
                     Menselijkheid. 
               ii. M.B.T. voormalig of zittende regerings en/ of overheidsmedewerkers die het 
                   Beest systeem steunde c.q. steunen; 2x de maximale hechtenis, vanuit hun, oud 
                   Nederlandse, strafwetboek te geven; In een gesloten inrichting c.q. Gevangenis 
                   voor, 
                           1. Lid van een criminele, terroristische of misdadig organisatie te zijn. Of; 
                           2. Hoofd of leidinggevende positie van een criminele, terroristische of 
                                misdadig organisatie te zijn. Of; 
                          3. Misdaden tegen Mens en Natuur in het algemeen. 
        g. Legitimiteit,- Zoals het behoort. 
        h. Referendum,- Bindend raadpleging. 
         i. Aardbewoners zijn alles wat leeft in of op; 
                  i. 1. De zee 
                 ii. 2. De lucht en 
                iii. 3. De aarde 
        j. Soeverein – Onafhankelijke machthebber. 
       k. Mens – Het wetend dier, of eigenlijk wezen, met eerbied. 
                 i. Wetende dat al wat is, één is. En daarvoor Eerbied heeft. 
                         I. In deze context kan, in voorbeeld, zowel een kat, walvis, homosapien, 
                             Engel c.q. buitenaards wezen en zelfs God een Mens genoemd worden. 
        l. Menselijk – Benoeming voor elk wezen dat onbewust handelt alsof die wetend is dat al 
            wat is, één is. En daarvoor eerbied heeft. 
     m. Eerbied – Diep respect voor de essentie van het leven en erkenning dat Wij (al wat is) 



           één zijn (is). Waarbij de leef en laat leven mentaliteit toegepast wordt. Dat 
onafhankelijk 
           is van respect. In voorbeeld; “De Mens heeft geen respect voor een liegende persoon, 
           maar uit eerbied laat de Mens een liegende persoon leven. 
           ”Uit eerbied geeft de Mens Het Beest tijd om te bekeren tot Mens”. 
      n. Respect – Is gedrag gerelateerd, aan wel of geen respect waardig gedrag. 
      o. Beest – een onMenselijk wezen. Dat over het algemeen geen fatsoen heeft en waarvan 
           het gedrag niet respect waardig is. 
     p. Eenieder – Elk van alle. 
     q. Fatsoen, het voorkomen van innerlijk leed. ofwel naastenliefde conform de twee 
          geboden van Jezus – de Zoon van God. 
                             1. U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel 
                                 en met heel uw verstand..hieraan gelijk, is: 
                            2. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 
     r. Huwelijk – bij Wet geregelde verbintenis; = echt vereniging. 
     s. De Wet, met Hoofdletter – is legitiem, zoals het behoort te zijn. 
     t. De wet, met kleine letter – is illegitiem, niet zoals het behoort te zijn. 
    u. Zonde – Het doel missen. Voorbeelden hiervan zijn: 
              i. Met pijl en boog naast het doel schieten. 
             ii. Gevaarlijk rijgedrag op de openbare weg. 
            iii. Een kind weghalen bij de ouders. Of een gezin echtbreken. 
            iv. Niet Jezus geloofd hebben dat de Trooster zou komen. 
     v. Nederland is onderdeel van de Mondiaal Parlementaire Monarchie. 
              i. Waarvan De Stichting de Monarch is. 
    w. Fascisme – anti Parlementair Samenzwering van; 
              i. Een groep, vaak grote, bedrijven en of natuur personen buiten het Parlement die 
                  streven naar volledige controle over het maatschappij. 

Artikel 0. 
Beteugelen 
      a. De Legitieme GrondWet, El Royal, is opgesteld om de Overheid te beteugelen. Zodat 
          deze beperkt is in haar bevoegdheden ten opzichte van alle aardbewoners. 
     b. De Overheid dient ieders Soevereiniteit, van zowel Mens als overige aardbewoners; van 
          Macro tot micro, ten allen tijde te waarborgen. 
      c. De Overheid dient ten aller tijden Eerbied te hebben voor alle aardbewoners, van macro 
          tot micro. 
                i. Met Eerbied is nadrukkelijk bedoeld, zonder onnodige bemoeienis, het laten 
                   leven van iedere aardbewoner en de vrijheid zoveel mogelijk geven en desnoods 
                   creëren. 
      d. Daar waar vrijheid niet is, dient de Overheid dit te creëren. 
      e. Enkel in geval van onmiddellijke dreiging tot direct lichamelijke schade of 
levensgevaar 
          mag de Overheid, en is zelfs verplicht, interventie te plegen in de gang van de 
          desbetreffende aardbewoners activiteit en/ of routine. 
               i. Dit gaat gepaard met een concrete exit van interventie plan. Zodat het normale 
                   leven van aardbewoner(s) opgepakt kan worden. 
      f. De Overheid is belast met de plannen van het Kabinet en van De Stichting. 
              i. En voert deze plannen uit. 
     g. Tweede Kamer en Kabinet leden mogen geen posities hebben bij; 
               i. Buitenlands bestuursorganen. 



              ii. Bestuursorganen die een belangenconflict hebben met het land. 
             iii. Bestuursorganen die mogelijk een belangenconflict hebben met het land. 

Artikel 1. 
Staats Beleid 
      a. De Staat is de bank en bron van het financiële instrument dat hoofdzakelijk gebruikt 
           wordt, maar niet uitsluitend, voor het betalen en/ of vergoeden van diensten. 
                 i. Geld is voor de bevolking niet noodzakelijk voor toegang en gebruik van 
                     essentiële aspecten van de maatschappij. 
               ii. Geld is voor de bevolking bijzaak en kan verdiend worden, voor het uitgeven aan 
                    non essentiële aspecten van de maatschappij. 
              iii. De Staat hanteert een zelfstandig monetair beleid. 
      b. Een op grondstoffen/middelen gebaseerde economie/maatschappij, 
      c. Degene die de capaciteit heeft, heeft de verantwoordelijkheid. 
     d. Behoud van vrijheid, welvaart en luxe voor alle aardbewoners. 
     e. Constant streven naar de hoogst mogelijke duurzaamheid en kwaliteit van goederen 
     f. Milieuvriendelijk producten. 
    g. Het geven van verantwoordelijkheid aan de bevolking is essentieel voor de volgroeiing 
         van iedereen. 
    h. De Staat erkent dat zonder verantwoording te geven, De Staat geen eerbied toont. 
     i. De Staat heeft vertrouwen in de bevolking, om de aanmoedigingen en verzoeken van de 
         Staat aan te nemen en te eren. In plaats van controle over de bevolking door middel van 
        dwang procedures. 
    j. Alle Overheidspersoneel hanteren het Hindoeïsme Dharma model; 
             i. Juist handelen, op de juiste tijd, op de juiste manier, om de juiste redenen. 
                Tot doel; tevredenheid, geluk en voorspoed. 
    k. Voorkomen is beter dan genezen; Interventie is beter dan vervolgen. 
     l. Overheidspersoneel verdiensten is, tenzij anders aangegeven, gelijk aan 2x het Wettelijk 
         minimum nettoloon. 

Artikel 2. 
Alles mag 
       a. Alles mag tenzij er aantoonbaar een derde tot last is of zou kunnen zijn. 
                  i. De sleutels zijn vrijheid en gezond verstand. 
                 ii. Er is niks verboden tenzij men een derde ten laste is. Het uiten van gevoel en 
                     meningen is altijd toegestaan zolang het met eerbied gebeurd. 
       b. Houd onMenselijke gedachten voor uzelf of besloten kring. 
       c. Het is niet noodzakelijk dat u respect heeft voor een bepaald gedrag. Eerlijkheid ten 
           allen tijde is wel zo wenselijk, zodoende: 
                 i. “Een vrij/ Soeverein Mens heeft geen regels, want die houd van alles en 
                       iedereen.” 
       d. Niemand heeft het recht om te bepalen wat een ander wel of niet mag doen. een mooi 
            voorbeeld is het gebruik van mondkapjes en recreatie drugs. 
       e. De Staat heeft geen bezwaar tegen recreatie drugs gebruik. 
           Echter raad De Staat het af om overmatig gebruik van wat dan ook toe te passen. 
                i. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid! En dat van uw 
                    naaste, 
              ii. De Staat weet dat niemand dood wilt. Dus geniet maar doe het verstandig! 
             iii. In geval van nood dient de Overheid onmiddellijk ingeschakeld te worden via; 
                        I. Het gebruikelijke alarmnummer of; 



                      II. Nabije Begeleidings Beveiligings Politie, de eerstehulpverleners. 
       f. Overheidsdiensten doen wat nodig is en onthouden zich van onnodige handelingen en 
           bemoeial. 

Artikel 3. 
Sociale ZekerheidsWet 
      a. Ongeacht of men werk heeft of niet, bekostigd De Staat alle basisvoorzieningen, zoals: 
                 i. Eten en drinken. Te verstaan, alles wat gezond is zoals bessen en zaden. 
                ii. Geneeskundig en/ of Medische zorg, in de breedste zin van het begrip. 
               iii. Nutsvoorzieningen. 
                iv. Huisvesting. 
                 v. Openbaar vervoer. 
                vi. Internet. & Telefonie. 
               vii. Onderwijs. 
              viii. Staats Kleding. 
                ix. Staats verzekering 
                           I. Hierdoor bestaat er geen bijstandsuitkering. 
      b. Alle rekeningen voor basisvoorzieningen worden door De Staat, via de belastingdienst, 
           ingehouden op zowel loon als salaris. 
      c. Heeft u AOW, WAO of een andere vorm van bezit uitkering, dan wordt deze volledig 
          ingehouden door de belastingdienst en ontvangt u een uitkering per maand, gebaseerd 
          op een werkweek van 20 uur maal de Wettelijk minimum Netto-uurloon. 
      d. Werkt u in loondienst of heeft u een salaris dan wordt door de belastingdienst eerst 
          gekeken hoeveel belasting u zou moeten betalen als bijdrage voor de Wet sociale 
          zekerheid. 
      e. Uw rekeningen voor uw basisvoorzieningen worden door de belastingdienst ingehouden 
          op uw loon of salaris. 
      f. U ontvangt, van de belastingdienst, een netto loon of salaris. Hiermee komt de 
          belastingaangifte, btw, enz. te vervallen. 
      g. Het geld dat u ontvangt is voor u. 
     h. Indien u een baan heeft waarvan uw maandinkomen niet genoeg is om voor uw 
          basisvoorzieningen te betalen dan wordt het nettoloon aangevuld tot het Wettelijk 
          minimum netto maandloon van € 500,- Gebaseerd op een 20 urige werkweek. 
       i. Werkt u minder dan 20 uur per week, dan zal voor elk uur dat u minder werkt € 5,75,- 
           worden ingehouden van het Wettelijk minimum nettoloon. 
       j. Werkt u meer dan 20 uur per week en uw maandinkomen is nog steeds niet genoeg om 
          voor uw basisvoorzieningen te betalen dan wordt nog steeds hetzelfde minimum 
          nettoloon van € 500,- uitgekeerd door de Staatsbank via het belastingdienst. 
      k. Hierdoor bent u geen gedwongen slaaf van de staat, maar een vrijwillige diener. 
       l. U heeft de mogelijkheid om zelf te kijken hoe u uw leven gaat verrijken. 
     m. U kunt een baan uitkiezen die u leuk lijkt en krijgt daar wel te horen wat u moet leren, 
           dankzij het leren aan het werk, “learning on the job”, principe. 
                 i. vervolgens gaat u op uw eigen tempo leren. 
                ii. Wanneer u het eenmaal kunt dan wordt u voor uw diensten beloond. 
      n. U kunt er voor kiezen om uw kennis te vergroten op elk welk gebied dan ook, dat u 
           interessant lijkt, doordat scholing volledig betaald is door De Staat. 
      o. Een andere manier om dit te bekijken is dat er dan een Wettelijk minimum nettoloon is 
           i.p.v. een onwettelijk minimum brutoloon waar al uw vaste verplichte lasten nog vanaf 
           moeten. Kortom: 
                  i. i.p.v. een onwettelijk minimum brutoloon, waar u voorheen nog ziekenfonds, 



                      nutsvoorzieningen, openbaar vervoer, waterschapsbelasting, gemeentelijke 
                      belastingen enzovoorts moest betalen en u omkwam van de stress, doordat u 
                      moest piekeren hoe u moest overleven en toe zien hoe u leven voorbij ging 
                      zonder iets van succes en of plezier te hebben. 
                 ii. Betekent dit nu geen rekeningen meer voor uw verplichte vaste lasten. 
                iii. Personen met lage inkomens, die voorheen niet of amper rond kwamen, zijn nu 
                      verzekerd van een Wettelijk minimum nettoloon of salaris waar ze leuke dingen 
                       mee kunnen doen. 

Artikel 4. 
Eten en Drinken 
       a. In alle supermarkten verdwijnt de kassa voor alles wat gedekt wordt door de sociale 
            zekerheidsWet (Artikel 3.) 
                i. Winkeliers dienen hun declaraties c.q. bonnen in bij De Staat. 
               ii. Dervings kosten, m.b.t. Gedekte goederen, zijn voor De Staat. 
             iii. De volgende eten en drinken producten zijn gedekt. 
                        I. Water. 
                      II. Groenten, fruit, zaden, kruiden, bloemen en specerijen. 
                                 i. In principe alle eetbare delen van planten. 
                     III. De volgende olien. 
                                 i. Hemp olie. 
                                ii. Olijf olie. 
                               iii. Lijnzaad olie. 
                               iv. Algen olie. 
                                v. Sesamolie. 
                    IV. Vegetarisch voer voor alle dieren. 
       b. Luxe artikelen hebben een aparte afdeling waar eenieder nog altijd langs de kassa moet 
           om af te rekenen. 
       c. In de horeca blijft eenieder voor de service en luxe artikelen betalen. 
      d. Vlees, vis, gevogelte en overige wezens worden niet meer verkocht of verhandeld, en 
           dus ook niet door De Staat verstrekt. 
                i. Het is verboden om dierlijk vlees in horeca, winkels en markten te plaatsen, nog 
                    voor samples, noch gratis, noch te koop. 
      e. In elke supermarkt bekostigd De Staat, de hoogst kwaliteit, openbaar te gebruiken 
          juicers en mixers/ blenders. 
               i. U kunt dan gewoon de supermarkt binnen lopen en ter plaatse een Juice maken 
                   van de groenten en fruit dat daar aanwezig is. Of, 
             ii. een bessen met zaden smoothie mixen/ blenden. 

Artikel 5. 
Watervoorzieningen 
      a. Er wordt water uit de zee gehaald en gedistilleerd door Staats beheerd Plants/ 
          Fabrieken, dit water gaat het binnenland in voor o.a. landbouw/ agricultuur, drink water 
          en diverse warmtenetten van het landelijk Warmtenetwerk (Artikel 37a.c.) 
               i. De pekel die overblijft wordt d.m.v. volledige elektrische en autonome 
                   zeilvrachtschepen, zonder uitstoot, gelijkmatig verdeeld over de oceaan. 
                        I. Dit omdat direct terug pompen via een pijpleiding, een lokale vervuiling 
                             veroorzaakt bij de uitlaat van de pijpleiding. 
                      II. Overigens hebben deze schepen een dubbelrol, zo vangen ze 
                            zwerfplastic uit de oceaan op de terugweg naar de fabriek. (Artikel 47.c) 



       b. Overal is er voldoende stromend water. Zodat alle dieren kunnen drinken. 
                i. Voor de insecten is dit zacht stromend water over kiezelstenen en vuurstenen. 
                         I. Stromend water is ook ter preventie van muggen plagen. 
              ii. het constant stromende water wordt ook gebruikt voor de landbouw. 

Artikel 6. 
Voedselveiligheid & Landbouw 
      a. Alle onnodige en giftige additieven zoals aspartaam en E- 621 etcetera. Zijn verboden. 
     b. Het gebruik van chemische stoffen zoals Aspartaam en dergelijke is niet toegestaan. 
      c. Het gebruik van chemisch pesticiden is verboden. 
               i. Voedsel dient chemisch pesticiden vrij te zijn. 
     d. De Staat vergoed alle landbouw projecten die gebruik maken van water 
          bestrijdingsmiddel met PH 2.6 sterke zuur elektrolyse water. 
              i. Het is het veiligst en gezondste manier om alle gewassen gezond te houden. 
             ii. Bacterie kan niet leven onder ph 3 en is daarom onmiddellijk gedood door het PH 
                  2.6 sterke zuur water. 
      e. De Staat vergoed alle landbouw projecten die alkalisch grondbewateringssysteem 
           gebruiken voor hun gewassen. 
               i. Alkalisch grondbewateringssysteemen verbeteren de voedingsstoffen 
                   opneembaarheid en groeien de gewassen groter. 
      f. Dieren in weilanden moeten voldoende schaduw ruimte hebben. 

Artikel 7. 
Zorgverzekering 
      a. De Staat vergoed alle kosten wat met de zorg te maken heeft. Voor; 
              i. Alle aardbewoners, van Macro tot Micro. 
             ii. Zowel na een ongeval als ter preventief ervan. In de breedste begrip van het zin. 
      b. Alle aardbewoners zijn Staats verzekerd. Effectief betekent dit dat; 
              i. Wanneer een aardbewoner ziek is, die geholpen wordt. 
             ii. Wanneer een aardbewoner een verzoek indient tot verbetering van gezondheid, 
                  deze aanvaard wordt. 
                        I. Innovatie wordt zelfs toegejuicht. 
       c. De Staat stelt geen beperkingen aan zorg. 
               i. Niets is belangrijker dan het leven. Geneeskundig onderzoek ter bevordering en/ 
                  of verlenging van ieders leven is prioriteit nr. 1. 
              ii. En daarom is De Staat voortdurend bezig met het exploreren van de 
                   mogelijkheden die de natuur te bieden heeft. 
            iii. Deskundig, over nagedacht, alternatieve geneesleer is volledig betaald door De 
                  Staat, Mits men kan aantonen dat, waar men mee bezig is, dat het iets van nut 
                  heeft of zou kunnen hebben. 

Artikel 8. 
Zorg algeheel 
       a. Primaire doel en functie is het bestrijden van de dood. 
               I. De Staat erkent dat de dood een ziekte is en stelt de zorg verantwoordelijk om 
                   alle middelen in te zetten de dood te bestrijden. 
      b. Secundair doel is het herstel van beschadigde lichaamsdelen en/ of de Geest. 
              I. De Staat stelt gevorderd onderzoek in neutraal druk c.q. Nabootsing van een 
                   baby in vruchtwaterzak protheses. 
                        i. Gepaard met regeneratie van ledematen c.q. cell groei stimulerende 



                            technieken. 
                       ii. Zodat bijvoorbeeld iemand zonder arm, deze kan gaan groeien in de 
                            prothese. 
      c. Elk geneeskundig praktijk, zowel regulier als alternatief, is permanent gecontroleerd of 
          hun therapie onschadelijk is voor de gezondheid van patiënten. 
     d. Personen waarvan hun zicht achteruit gegaan is en normaliter een bril zouden dragen, 
          kunnen bij de zorg terecht voor speciale oog focus oefeningen c.q. trainingen. 
     e. Alle vormen van alternatieve genees kundigheid is volledig vergoed door De Staat. 
         Zoals deze top vijf; 
               I. Zwartzaadolie c.q. Nigella Sativa olie. 
             II. CBD olie. 
           III. THC olie. 
           IV. CBD, THC combinatie olie. 
             V. Artemisia annua olie. 
     f. Het vaccinatieprogramma, 
              I. Gebruik van DNA, ongeacht de afkomst, of gedeelte ervan is verboden. 
            II. Gebruik van RNA is verboden. 
           III. Gebruik van zware metalen of spoor elementen daarvan is verboden. 
           IV. Gebruik van chemicaliën of spoor elementen daarvan is verboden. 
             V. Gebruik van gif of spoor elementen daarvan is verboden. 
           VI. Gebruik van levende virus of spoor elementen daarvan is verboden. 
          VII. Enkel homeopathische profylaxe, het gebruik van homeopathie als preventief 
                  middel tegen ernstige infectieziekten is toegestaan. 
        VIII. Het eindproduct mag geen materiaal bevatten en dient enkel een energiek lading 
                  te hebben, dat specifiek afgestemd is voor het doel van het vaccin. 
     g. Het RIVM mag geen commerciële elementen hebben. 
     h. Ziekenhuizen mogen onder geen enkele omstandigheid weigeren u te helpen. 
         Effectief betekent dit o.a. dat, 
              I. wanneer u iets innovatiefs wenst, het ziekenhuis er alles aan doet om dit in gang 
                  te zetten. 
                       i. Dit doen ze d.m.v. contact op te nemen met de door u geleverde derde 
                           partij die verantwoordelijk is voor het innovatieve behandeling. 
                      ii. Vervolgens overleggen ze hoe ze dit kunnen implementeren. 
                     iii. In geval dit niet mogelijk is, dient u er een verslag van te ontvangen. Met 
                           deze kunt u in beroep d.m.v. second en third opinions, zoals ze dat 
                           zeggen. 
      i. Eerste hulp medewerkers/ verleners zijn voldoende aanwezig onder het volk zodat deze 
          binnen 1 minuut ter plaatse kunnen zijn voor, bijvoorbeeld, iemand die zijn eigen tong 
          heeft ingeslikt en aan het verstikken is of een hartaanval ondervindt. 
               I. Hoe dan ook, of het nou om verstikking, open wonden of andere zorgelijke 
                   noodsituaties gaat, dient de eerste hulpverleners voldoende onder het volk 
                   aanwezig te zijn zodat ze gemiddeld binnen 1 minuut ter plaatse zijn. 
      j. Eerste hulp medewerkers c.q. verleners voor overige aardbewoners dienen ook 
          voldoende aanwezig te zijn om binnen 1 minuut ter plaatse te kunnen zijn, zoals 
          beschreven in punt d van dit artikel. 
                I. De dichtstbijzijnde, dienst hebbende, dierenarts dient altijd binnen 10 minuten 
                    bereikbaar te zijn. 
      k. Ambulances voor zowel het volk als voor overige aardbewoners staan 24/7 paraat om 
           binnen 10 minuut ter plaatse te zijn. 
                  i. Er is altijd een arts aanwezig bij een ambulanceteam. 



                 ii. Met spoed worden de noodhulp hebbende personen en of overige aardbewoners 
                      na de dichtstbijzijnde arts en of herstel punt gebracht, 
      l. Ziekenhuizen voor zowel Mens als overige aardbewoners zijn of: 
                 i. Eigendom van De Staat. Of, 
                ii. Gesubsidieerd door De Staat. 
     m. Ziekenhuizen zijn nonprofit organisaties. 
                 I. Het doel is om aardbewoners in nood binnen 25 minuten te stabiliseren, d.w.z. 
                     Uit levensgevaar brengen. 
                II. Zorgpersoneel verdienen niet extra voor ingrepen. 
                            i. Het is niet toegestaan onnodige ingrepen te doen met beoog op extra 
                                inkomsten. 
              III. Zorgpersoneel leggen een eed af om te doen wat noodzakelijk is. 
                            i. De BBP (Artikel 20.b.1.) controleert de zorg op corruptie. Oftewel ziet toe 
                               dat er geen corruptie plaatsvindt binnen het zorg sector. 
       n. Immuunsysteem bevordering, controle en onderhoud zijn primaire taken van de zorg. 
               I. Er dient constant gekeken te worden hoe de immuunsysteem geoptimaliseerd 
                   kan worden en wat voor plant, vrucht of zaad daarvoor nodig is om dit te 
                   behalen. 
      o. Kanker bestrijding. 
                I. Alle die lijden aan kanker dienen de mogelijkheid te krijgen om een ketogeen 
                   dieet te krijgen onder toezicht van een behandelende arts.Dit kan via aangepaste 
                   voeding, infuus of direct via de maag.De redenering is dat kanker op glucose 
                   leeft, zodoende is kanker te zien op een Pet scan, en door de voeding van de 
                   kanker weg te halen verwachten we op zijn minst dat de kanker niet groter wordt 
                   en we hopen zelfs dat het gaat inkrimpen omdat het geen voeding heeft. 
             II. Alle die de strijd aangaan tegen kanker, krijgen de optie om een begeleid 
                   ketogeen dieet te volgen. Omdat we inmiddels weten dat de energievoorziening 
                   van kanker cellen afhankelijker zijn van glucose dan gezonde cellen. 
                   Door een ketogeen dieet te volgen doelen wij erop om kanker cellen 
                   onvoldoende voedsel te geven om goed te functioneren c.q. groeien. 
                           i. De optie voor een ketogeen infuus, een infuus met enkel essentieel 
                              vetten en voedingsstoffen, stelt de zorg beschikbaar. 
                                        i. Infuus of direct via de maag 
           III. Naast een ketogeen dieet stelt de zorg ook beschikbaar. 
                           i. THC/ CBD oil, in hoge doseringen, met permanent begeleid toezicht 
                               beschikbaar. 
           IV. De kombinatie van een ketogeen dieet en toediening hoge doses THC/ CBD oil 
                 dient er voor te zorgen dat eenieder die aan Kanker lijdt er of 
                                    a. Volledig van geneest. Of, 
                                    b. Minder lijdt aan de desbetreffende vorm van kanker. 
            V. De derde en gelijk mee te nemen aanpakt tegen kanker is het nauw controleren van 
het immuunsysteem. 
                           i. Na het vaststellen van eventuele tekortkomingen dient de zorg er 
                              voor te zorgen dat de patiënt de juiste voeding binnen krijgt. 
                                         I. Dit wordt doorgegeven aan de BBP die toezien op naleving van 
het advies van de zorg. 
       p. Odontologie c.q. Tandheelkunde is volledig gedekt door de Sociale ZekerheidsWet 
            (Artikel 3.a) 
           De Staat stelt continue gevorderd onderzoek naar technieken die het mogelijk maken 
           om tandbederf volledig te herstellen, wat bijdraagt tot volmaakt gezondheid. Denk 



hierbij 
           o.a. aan de volgende technieken; 
               I. Wnt signalering, 
                         i. is een manier om de activiteit van stamcellen in de tandpulpa te 
                            stimuleren, waardoor de tanden het soort regeneratieve superkrachten 
                            krijgen die gewoonlijk alleen bij planten, salamanders en zeesterren 
                            voorkomen. 
            II. Electrically Accelerated and Enhanced Remineralisation (EAER), 
                        i. versnelt de natuurlijke beweging van calcium- en fosfaat mineralen in de 
                            beschadigde tand. 
                       ii. Een proces in twee stappen bereid eerst het beschadigde gebied van het 
                            glazuur voor en gebruikt vervolgens een kleine elektrische stroom om 
                            mineralen naar de reparatie locatie te duwen. 
          III. Vullingen die volledig om worden gezet naar tand eigen substantie; 
                         i. Waarbij de tand volledig geneest. 
                        ii. Na ongeveer twee maanden is er geen schade nog vulling meer te zien, 
                             de tand is in zijn geheel genezen. 
                Overigens vergoed De Staat alle behandelings kosten bij Staats goedgekeurd 
                behandelaars, voor vrijwilligers die deze nieuwe technieken op hun gebit 
                 toepassen. 
                           i. De Staat stelt een overzicht van goedgekeurde behandelaars ter 
                              beschikking. 
          IV. Gingiva c.q. Tandvlees herstel. 
                 Dit betekend dat eenieder met terugtrekkend tandvlees en tanden en kiezen 
                 abnormale mobiliteit hebben, niet meer bang hoeven te zijn dat hun tanden en of 
                 kiezen, die anderzijds volledig gezond zijn, eruit vallen. 
                 D.m.v. onderstaand technieken hersteld het tandvlees inclusief de pees volledig 
                en zijn de tandvlees gaten tussen tanden en kiezen weg te werken. 
                             i. The Chao Pinhole® Chirurgische Techniek/ Pinhole Gum Rejuvenation® 
                                 Deze procedure wordt uitgevoerd door met een naald kleine gaatjes in 
                                 het tandvlees te maken. Met speciaal ontworpen instrumenten wordt het 
                                 tandvlees losgemaakt en over het teruggetrokken deel van de tand 
                                 geleid. Omdat er niet wordt geknipt of gestikt, kunnen patiënten 
minimale 
                                postoperatieve symptomen verwachten (pijn, zwelling en bloeding). 
                           ii. Tandvlees herstel technieken waarbij verloren parodontale ligamenten 
                                c.q. De pezen tussen het alveolair bot en het cementum volledig herstelt 
                                worden. 
                                  Zodat verloren alveolair bot c.q. Het dragend deel van het kaakbeen in 
                                boven- en onderkaak, waarin de tanden en kiezen verankerd zitten, 
                                herstelt kan worden en los zittende tanden en of kiezen weer vast komen 
                                te staan. 
                                       i. Tevens doet De Staat gevorderd onderzoek naar verbetering van 
                                           deze techniek. 
           V. Alveolaire bot regeneratie c.q. Kaakbeen wederopbouw technieken. 
         VI. Odontologie; Is gericht op een gezond herstel van eenieders eigen gebit en 
               daarmee zijn de bijwerkingen van een kunstmatig gebitsherstel vermeden, zoals; 
                           i. Chronische vermoeidheids symptomen. 
                          ii. Neurologische problemen. 
     q. Winst op farmaceutische medicijnen door ziekenhuizen, artsen en huisartsen zijn 



          verboden. 
      r. Leden van de Zorg verdienen 2x het Wettelijk minimum maandSalaris, per maand. 
           I. Hoger opgeleid zorgpersoneel zoals professoren en chirurgen verdienen 3x het 
               Wettelijk minimum maandSalaris, per maand. 
         II. Hebben een werkweek van 20 uur. 
                      i. Of er wel of niet een uurloon bijkomt per gewerkt uur, is door een 
                          Parlementair referendum te bepalen. 

Artikel 9. 
Leningen, inflatie en rente 
    a. Rente op openstaande leningen is niet toegestaan. 
           i. Noch door De Staat. 
          ii. Noch door particulieren. 
    b. Banken mogen geen leningen verstrekken, anders dan de hypotheek lening.. 
    c. Inflatie is niet toegestaan, iets wat nieuw € 1,- kost behoort gewoon nieuw € 1,- te blijven 
        kosten, ook al zijn we dan bijvoorbeeld 25 jaar verder. 
   d. Waardevermindering is echter wel toegestaan, denk bijvoorbeeld aan tweedehands 
        artikelen. 

Artikel 10. 
De hypotheek 
      a. Is de enigste vorm van lening die, onder strikte voorwaarden is toegestaan. 
      b. Wilt u een hypotheek, dan dient u eerst zelf een gedeelte hiervan gespaard hebben. 
                         i. De grootte van dit gedeelte dient gelijk te staan aan het som van 10% van 
                             het totale hypotheek duur. 
      c. De Staat verrekent geen rente over het openstaande hypotheekbedrag. 
     d. Na het afsluiten van de hypotheek dient eenieder zich minimaal aan de verhouding één 
          jaar werken en drie jaar werkloos te houden; Ofwel één jaar cumulatief gewerkt te 
          hebben in de drie jaar. 
                        i. (één jaar conform de Wettelijk basis werkweek, Artikel 3. c.h.i.j.) 
     e. Hypotheek, afbetalen met ⅓ van uw inkomen per maand, per week. 
     f. Wanneer u stopt met werken, en u werkt niet aan het aflossen van uw hypotheek, dan 
         blijft uw hypotheek bevroren voor drie jaar, na deze periode wordt u geacht weer werk 
te 
         hebben om uw hypotheek overeenkomst te eren, m.a.w. verder afbetalen. 
    g. Doet u dit niet, dan wordt voor u een woningbouw huis geregeld van de eerste soort en 
        wordt u verhuist. 
                        i. De openstaande hypotheek wordt verrekend met de opbrengst van de 
                           woning, al het geld dat over is, is voor u. 

Artikel 11a. 
Woningbouw en Huisvesting 
    a. Wij kennen twee soorten huisvesting. 
               i. De eerste zijn woningen met een vaste maandelijks huur of hypotheek die onder 
                  de basisvoorzieningen vallen. 
             ii. De tweede zijn woningen met een vaste maandelijks huur of hypotheek die niet 
                  onder de basisvoorzieningen vallen. 
    b. Alle woningen en utiliteitsgebouwen (vooral kantoren) dienen goed geïsoleerd te zijn. 
             i. De Staat subsidieert c.q. Bekostigt alle kosten verbonden met het aanleggen en 
                onderhoud van Kalkhennep gevelisolatie. En maakt publiekelijk beschikbaar; 



                        I. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven. 
                      II. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                                     i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
           ii. De Staat subsidieert c.q. Bekostigt alle kosten verbonden met het aanleggen en 
                onderhoud van Kalkhennep dak en vloerisolatie. En maakt publiekelijk 
                beschikbaar; 
                       I. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven. 
                     II. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                                     i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
         iii. De Staat subsidieert c.q. Bekostigt alle kosten verbonden met het aanleggen van 
               dubbel glas, HR++ glas en triple glas voor alle die nog maar enkel glas hebben. 
               En maakt publiekelijk beschikbaar; 
                     I. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven. 
                    II. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                                    i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
     c. Iedereen, 18 jaar of ouder, die een woning wilt meldt zich bij de Staats 
         woningbouwsector, 
                i. zij zullen eenieder verder helpen. 
    d. Wil iemand een woning van het tweede soort huren, dan moet eenieder wel het 
         vermeerderde bedrag zelf betalen, met een borg van twee jaar, zodat eenieder een 
         buffer heeft in geval van werkloosheid. 
               i. bij een buffer minder dan 12 maanden wordt voor eenieder een woning 
                   aangeboden van de eerste soort. 
             ii. Bij geen buffer wordt eenieder verhuist naar een woningbouw huis van het eerste 
                 soort. 
    e. Wilt eenieder een woning kopen van het tweede soort, dan moet eenieder het 
         hypotheekbedrag dat niet onder de basisvoorzieningen valt eerst gedeeltelijk, 
         overeenkomend met Artikel 10.b, zelf gespaard hebben. 
    f. Onvrijwillig dakloos zijn is niet toegestaan. 
             i. De Staat is verplicht eenieder een woning te geven. 
                     I. Al is het een camper of verlaten boot. 
           ii. De Staat is daarom bevoegd om leegstaande woningen, campers of verlaten 
               boten die 3 jaar of langer leeg staan te kraken. 
                    I. onder voorwaarde De Staat de Rechtmatige eigenaars compenseren. 
    g. Vrijwillig daklozen voorziening. 
            i. Om alle die vrijwillig dakloos zijn, heeft De Staat een weelde aan deftige hostels 
               verspreid door het land, waar welzijn, rust en ruimte voor alle aanwezigen 
               centraal focuspunt is. Zonder onnodige bemoeienis en avondklok. 
          ii. Voor vrijwillig daklozen die tevens ook dier en natuurliefhebbers zijn, zijn er; 
                    I. Hostels aangrenzend aan de natuur. 
                  II. Hostels in de nabije omgeving van dieren opvangcentrums. 
                            ➢ Zo kunnen vrijwilligers een stukje gaan wandelen met dieren. 

Artikel 11b. 
Woonrecht 
      a. Wanneer hoofdbewoner aangeeft het niet meer prettig te vinden met een huisgenoot. 
                    i. Nadat er een schriftelijke bevestiging en getuigenis is van de Begeleidings 
                       Beveiligings Politie, wordt er voor de te verhuizen huisgenoot eerst een woning 
                       geregeld. Dan helpt de Begeleidings Beveiligings Politie met de verplichte 
                       verhuizen. 



                                   I. Alles wat de verplichte te verhuizen huisgenoot niet zelf kan regelen 
geeft 
                                      de BBP door aan de sociale dienst, die het dan verder oplossen. 
                                 II. De BBP ziet toe dat er extra zorg wordt genomen met kwetsbaar 
spullen 
                                       en eigendommen. 
      b. Gehuwde hebben gelijke rechten. En bij onenigheid tussen de gehuwde, dienen de 
          gehuwde een civil Rechtelijk procedure te starten. Dit begint bij de Begeleidings 
          Beveiligings Politie die in eerste instantie kijken wat Rechtvaardig is en doen een 
         Rechterlijke uitspraak. 
                i. Normaliter is het zo dat degene die het niet meer aankan een tijdelijk 
                    alternatieve woning toegewezen krijgt. 
                    Dit betekend niet dat de gehuwde voor de Wet gescheiden zijn. Dit betekend 
                    enkel dat de gehuwde rust en ruimte mogen genieten voor een periode bepaald 
                    door de Begeleidings Beveiligings Politie. 
             ii. Uiteraard is het mogelijk om in beroep te gaan. 

Artikel 12. 
Gerechtsdeurwaarders 
     a. Zijn de enigste vorm van deurwaarders die toegestaan zijn en werken voor De Staat. 
     b. Gerechtsdeurwaarders brengen geen extra kosten met zich mee. D.w.z., wanneer u 
         schuldig bent gevonden voor het niet betalen van uw schuld, er geen extra kosten bij 
         komen. 
    c. Het totaal bedrag waar de deurwaarders voor worden ingezet mag niet meer zijn dan uw 
       oorspronkelijke schuld bij de schuldeiser. 
   d. In opdracht van de Gerechtsdeurwaarders is de Staatsbank verantwoordelijk voor het 
        vereffenen van uw schuld aan de schuldeiser(s). 
            i. Uw schuld is overgenomen door de Staatsbank. 
   e. Gerechtsdeurwaarders mogen geen beslag leggen op uw goederen, noch roerend of 
        onroerend. 
    f. Gerechtsdeurwaarders mogen enkel beslag leggen op uw loon of salaris, d.m.v. de 
        rechterlijke uitspraak, dat ze indienen bij de inkomsten belastingdienst. 
    g. Wanneer u werkt wordt automatisch uw openstaande schuld betaald. 
            i. Waarvan ⅓ van uw loon of salaris gebruikt wordt om uw schuld af te 
                lossen bij de Staatsbank. 
    h. Werkt u niet, dan blijft uw schuld bevroren. 

Artikel 13. 
Staats Verzekering 
     a. Dekt al uw Wettelijk Aansprakelijkeheids situaties. 
              i. Effectief betekent dit dat u niet meer een particuliere verzekeraar nodig heeft 
                 voor uw autoverzekering, rechtsbijstand enzovoorts. 
      b. Dekt al uw Inboedel tegen brand, diefstal, vandalisme, natuurrampen enzovoorts. 
             i. Effectief betekent dit, dat u niet meer een particuliere verzekeraar nodig heeft 
                voor uw inboedel enzovoorts. 
      c. Dekt al u lichamelijke, geestelijke en materiële schade. 
             i. Effectief betekent dit dat u niet meer een particuliere verzekeraar nodig heeft 
                voor uw persoonlijk welzijn enzovoorts. 
     d. Dekt uw woonverblijf tegen alles. 
     e. Dekt alle zorgkosten voor alle aardbewoners. 



Artikel 14. 
Openbare voorzieningen 
     a. Het openbaar vervoer is eigendom van De Staat. Of gesubsidieerd door De Staat. 
              i. Dit betekend dat het volk niet hoeft te betalen om hier gebruik van te maken. 
             ii. Tevens worden alle openbare voertuigen dusdanig ingericht dat zelfs grote 
                  bevolkings leden, onder ons, ook in rust en ruimte kunnen meereizen. 
            iii. Er dient voldoende openbaar vervoer aanwezig te zijn zodat er geen drukte is 
                  binnen het voertuig; De richtlijn is 1e klas niveau. 
     b. De staat vergoed alle onkosten voor al het sanitair, dat voor de bevolking toegankelijk 
is. 
              i. Dit betekend, effectief, geen obstakels meer tussen u en het toilet. 
     c. De Staat is verplicht openbare toiletten beschikbaar te houden, zodat eenieder effectief 
          niet langer dan 5 minuten hoef te zoeken na een toilet in het bebouwde kom. 
     d. De staat bekostigt alle onderhoudskosten van de infrastructuur. 
     e. Parkeergelegenheden zijn overal geheel gratis. 
              i. Met uitzondering, Vergunningvereiste parkeergelegenheden. 
     f. Begeleidings Beveiligings Politie oproepknoppen. 
               i. In elk lantaarnpaal zit een Begeleidings Beveiligings Politie oproepknop. 
              ii. Wanneer deze gedrukt wordt, dan ontvangen alle BBP agenten in de nabij 
                   omgeven een melding op hun smartphone en in hun voertuig. 
                          i. In geval van voertuigen, deze beginnen gelijk met visueel en akoestisch 
                              signalering en wordt direct de snelste route weergeven op het ingebouwd 
                              navigatie. 
             iii. Toelichting. 
                             i. Meer informatie omtrent de bruikbaarheid van deze openbare voorziening 
                                 is te lezen onder Artikel 20.f 

Artikel 15. 
Soevereiniteit 
       a. Uw naam op uw geboorteakte en/ of uw roepnaam, is uw Soevereine naam. 
                i. Of een zelfbenoemde naam die notarieel is vastgelegd. 
       b. Uw Natuur Persoon en, indien van toepassing, uw Rechtspersonen namen zijn direct 
            gekoppeld aan uw Soevereine naam. 
       c. U heeft het recht om alle vormen van dwang te weigeren. Uitzonderingen zijn; 
                  i. TBS hechtenis en Strafzaken. 
      d. U bent zelf bevoegd over uw lichaam, 
                  i. Dit betekent effectief dat niemand iets in u mag steken noch verwijderen zonder 
                     uw expliciet toestemming, 
                ii. In geval van orgaandonorschap, dient u een ondertekende overeenkomst te 
                     tekenen met twee getuigen. 
      e. U heeft het recht om zonder geld, of wat voor financieel vermogen dan ook, deel te 
           nemen aan het maatschappij conform de sociale zekerheidsWet; Artikel 3.a. 
       f. Ook overige aardbewoners kennen Soevereiniteit. 
                 i. Dit betekent effectief dat alle aardbewoners vrij van bedreiging door het leven 
                     mogen. 
               ii. Hebben Recht tot wat voor hen van toepassing is uit het sociale zekerheidsWet 
              iii. Dierproeven uitsluitend uit noodzakelijkheid. (Conform artikel 38) 

Artikel 16. 
Fileprobleem 



       a. Het fileprobleem is een gevolg van overbevolking; Het fileprobleem pakken we aan 
door: 
                 i. Het openbaar vervoer 24 uur per dag beschikbaar te stellen. 
                ii. Het openbaarvervoer netwerk vergroten en verbeteren met geen lange 
                     wachttijden als doel. 
               iii. Vrijwillige emi/remigratie. (Artikel 17) 
                           I. Alle vrijwilligers genieten nog steeds van de Sociale Zekerheid Wet en 
                               zijn tevens, waar toepasbaar, niet buitengesloten van deze GrondWet. 
                iv. Uit te gaan van 50/50 werkgelegenheid/ werkloosheid verhouding. (Artikel 25) 

Artikel 17. 
Immigratie, Emigratie en Remigratie 
      a. Immigratie is niet toegestaan wanneer het aantal inwoners, in Nederland boven de 10 
           miljoen is. 
      b. Uitzondering zijn mogelijk met toestemming van De Staat. 
                i. Bijvoorbeeld, specialisten die Nederland nodig heeft. 
                    (Echter dient hiervoor nog een procedure geschreven te worden.) 
       c. Wanneer het aantal inwoners boven de 9 miljoen is. Voert Nederland een actief 
           emigratie en remigratie beleid. 
                i. Naar landen van herkomst of; 
               ii. Naar landen van keuze, uit een lijst beschikbaar landen. 
      d. Emigratie en remigratie gebeurt geheel vrijwillige voor alle Nederlands paspoort/ ID 
kaart 
           houders. 
      e. Remigratie van alle die geen Nederlands paspoort/ ID kaart hebben, gebeurt na 
          verlangen van De Staat. 
                i. Volk dat onder dwang het remigratie process ondergaan mogen verwachten dat 
                    De Staat hun Welzijn voorop zetten, dit betekend dat De Staat er alles aan doet 
                    om de in Nederland geldende Sociale ZekerheidsWet in het land van de 
                    remigrant uit te voeren. 
       f. Op kosten van De Staat is hun reis volledig vergoed, en vanzelfsprekend worden alle 
           basisvoorzieningen voor hun geregeld dankzij de Sociale ZekerheidsWet. 
                 i. Het is nog steeds van toepassing voor hun in het land waar ze naar toe 
                    verhuizen omdat de Wet mondiaal is. 

Artikel 18. 
Onderwijs 
        a. Scholen zijn toegankelijk voor iedereen die wil leren. 
        b. Er is alleen leerplicht voor de hoognodige vakken zoals: Taal, Dyna/Psyc*, Fysiek, 
             Maatschappijleer c.q. Godsdienst – onderricht in normen en waarden zoals: ‘Geen 
seks 
             voor het huwelijk.’ het is ‘U mag de bruid kussen.’, liefde, mededogenheid, filosofie, 
             levenswijsheid en Sociale interactie. 
                    i. *Dyna/Psyc. De kracht van Ik Ben, Ik Doe, Ik Geef. enzovoorts. 
                         Met dynamisch psychologisch leren wordt voornamelijk bedoeld kinderen 
leren 
                         hoe ze moeten leren, denk hierbij aan geheugentraining en georganiseerd 
                         denken. 
                                I. Het is belangrijk te begrijpen dat kinderen veel sneller leren dan 
ouderen, 



                                    vanwege hun hogere hersenactiviteit, daarom lijkt het ons beter om 
                                    moeilijke stof zoals hersenen programmatie, ter bevordering van het 
                                    opnemen en organiseren van informatie, op een zo vroeg mogelijke 
                                    leeftijd aan te leren. 
       c. Alle overige vakken zijn geheel vrijwillig. 
                   i. De gedachte hierachter is dat eenieder het leuk vind om te leren. 
                                I. Geestelijk gezien is leren het enige wat eenieder wilt doen vanaf de 
                                     geboorte en met de juiste houding wil eenieder alleen maar steeds 
meer 
                                      leren. 
                 ii. D.m.v. “moeten” is de lol er gauw af. Bovendien is een klas vol belangstellenden 
                      gemakkelijk iets bij te brengen. Hierdoor heeft de docent(en) meer plezier in 
                      zijn/haar(hun) baan(banen). 
                                 I. Vergeet niet dat het allemaal draait om vrijheid en gezond verstand. 
                                     Bovendien; eenieder die dit hebben geleerd wanneer ze jong zijn, 
zullen 
                                     wanneer ze ouder zijn geen probleem meer hebben om snel iets nieuws 
                                     te leren. Doordat de hersenen getraind zijn in het efficiënt en 
                                     georganiseerd opslaan van leerstof. 
               iii. Is er iets wat eenieder wil leren dat bij De Staat onbekend is. Dan mag eenieder 
                     dit via sociale dienst kenbaar maken. 
                                I. samen met de sociale dienst, gaat eenieder een leerplan voorstellen aan 
                                   de scholing dienst. 
       d. kinderen worden gestimuleerd om keuzes te maken door hun situaties te geven 
           waarbij een keuze nodig is. 
                i. Beginnend bij de eerste niet verplichte lesuur, waarbij er gekozen dient 
                    gemaakt te worden, welke les wordt er op dat moment gevolgd. 
                              I. Om te voorkomen dat kinderen eindeloos één en dezelfde les volgen. 
                                  Worden op sommige dagen de les verwijderd van de beschikbare 
                                  lessen en wordt het kind aangemoedigd om een andere les te kiezen. 
                                         1. Lukt het niemand van het schoolpersoneel om het kind binnen 
                                             drie dagen een keuze te laten maken, dan dient er één van de 
                                             ouders mee te komen naar school, in de hoop dat het de ouder 
                                             wel lukt. 
                                        2. Ook een optie is om docenten, van andere scholen, erbij te 
                                            halen, totdat er één is die wel de juiste aanmoediging weet te 
                                            gebruiken, om de kind een keuze te laten maken. 
               ii. Overige voorbeelden van keuzes die kinderen kunnen maken: 
                          1. We gaan tekenen, kies een potlood uit een houder met verschillende 
                              kleuren potloden is andere kleur ze hebben 1 nodig. 
                         2. We gaan een balspel spelen, pak een bal uit een bak verschillende 
                              soorten ballen. 
                          3. We gaan iets bouwen, kies een emmer bouw materiaal, waarbij er 
                               keuzes zijn tussen bouwmateriaal, zoals klei, lego, houten blokken 
                               enzo. 
              iii. Doel is kinderen te laten kiezen zonder er nadruk op te leggen dat ze moeten 
                    kiezen. Zodat dit een onbewuste gewoonte wordt. 
               iv. Tijdens maatschappijleer/ Godsdienst les krijgen de kinderen te horen dat 
                    vanaf hun 16de zijn mogen ze belangrijke beslissingen zelf maken. Tot die 
                     tijd maken de ouders dat voor hun. 



                v. Het is niet de bedoeling dat kinderen tot hun 16de opgroeien waarbij alles 
                    voor hen beslist wordt, zoals hun kleren, lesstof, eten, wanneer ze opstaan, 
                    wanneer ze slapen, enzovoorts. 
                              I. Het is de taak van de school om extreem beschermende kinderen, 
                                  kinderen die thuis niks mogen van hun ouders, zoveel mogelijk vrij te 
                                  laten in het maken van beslissingen, zonder dat er dwang is tot het 
                                  maken van een beslissing. 
                                          1. Allemaal tot doel het vergroten van het zelfvertrouwen van het 
                                              kind. 
                vi. Doordat kinderen tot hun 16de levensjaar voortdurend tot keuzes 
                      blootgesteld zijn, zijn ze normaliter bij hun 16de onbewust bekwaam in het 
                      maken van beslissingen. 
                              I. Dit is heel belangrijk voor hun zelfvertrouwen. En start als jong 
                                  volwassene. 
       e. Draadloos internet c.q. Wifi is op scholen verboden. 
       f. Tot 11 jaar geen toetsenborden. 
                 i. Gebruik computers als schrijfbord, beeldscherm met pen, is standaard maar niet 
                     verplicht. 
                              I. Beeldscherm dient en is verplicht low intensiteit te zijn, ofwel niet 
                                  belastend zijn voor de ogen. 
                            II. Elk bureau heeft een ingebouwd station. 
                           III. Elk leerling kan inloggen op eigen account van de school intranet. 
               ii. Vanaf 11 jaar, blindtypen les op toetsenbord. 
              iii. Tot 12 jaar op school geen toetsenbord gebruik toegestaan. 
                              I. Behalve tijdens blindtypen les. 
       g. Huiswerk is niet de norm, in uitzonderlijke gevallen wel toegestaan. 
                i. Gevallen waarbij het onmogelijk is de gevraagde werkstuk op school te doen. 
               ii. Het huiswerk mag niet saai of vervelend zijn om te doen. 
              iii. Het niet maken van het huiswerk mag geen negatieve gevolgen hebben. 
               iv. Huiswerk mag per kind slechts één keer per week gegeven worden. 
                             I. Scholen dienen zelf in te plannen welk vak dat dient te zijn. 
        h. Eindresultaat van het onderwijs 
                i. Geen vakgericht leven, 
               ii. Vrij zijn om, makkelijk en snel, alles te leren waar op dat moment de interesse 
                    ligt. 
        i. Leden van het onderwijs verdienen 2x het Wettelijk minimum maandSalaris, per 
maand. 
                i. Hebben een werkweek van 20 uur. 
                             I. Of er wel of niet een uurloon bijkomt per gewerkt uur, is door 
Parlementair 
                                 referendum te bepalen. 

Artikel 19. 
Huisdieren 
       a. Vogels, en dieren in het algeheel, mogen niet in kooien c.q. gevangenis. 
       b. Dieren mogen niet verkocht worden. Enkel onder getuigenis van de Politie weg 
gegeven 
            worden ter verzorging. 
                  i. De Begeleidings Beveiligings Politie ziet erop toe dat de dieren, door de 
                      verantwoordelijke, goed verzorgt worden. Indien nodig zal de Begeleidings 



                      Beveiligings Politie begeleiden, coachen en helpen het welzijn van de dieren te 
                      maximaliseren. Totdat de verantwoordelijke dit zelfstandig kan. 
       c. Iedereen die een huisdier verzorgt dient deze zoveel mogelijk vrij te laten, 
       d. D.w.z. O.a. Honden zoveel mogelijk niet aan de lijn te houden. 
                   i. De Staat stelt speciale ingesloten wandelroutes beschikbaar voor 
                       hondeneigenaars. 
                  ii. In buurten waar er katten en overige kleine dieren zijn, dan is het wel verstandig 
                      om honden aan de lijn te houden, dit kan via draadloos lijnen met trilfunctie, 
voor 
                      het algemeen communicatie zoals stop/ blijf staan en kom terug/ voet. En schok 
                      functie, te gebruiken in nood geval: dat de hond een klein dier aanvalt. 
                iii. Honden verzorgers dienen de honden op afstand te houden van kleinere dieren 
                     die ze nog niet kennen of onbekend mee zijn. Met een afstand van minimaal 7,50 
                      meter. 
                 iv. De Staat stelt training beschikbaar voor het om gaan met dergelijk systemen. 
                  v. Enkel door de Staat goedgekeurde draadloos banden/ lijnen zijn toegestaan. 
      e. De Staat stelt beschikbaar speciale wijk segmenten voor eigenaren van bepaalde 
          diersoorten. 
                   i. Zo zijn er o.a. katten wijk segmenten en een honden wijk segmenten en 
                      gemengde wijk segmenten. 
                 ii. De opbouw van deze segmenten zijn zo dat elke woning zijn eigen tuin heeft, 
                      aangrenzend aan een gedeelde grotere terrein. 
                      Het hele wijk is afgesloten en enkel de voordeur en poort/ garagedeur bieden 
                      toegang tot de straat en dus verbinding met de rest van de dorp of stad. 
                iii. Op deze manier kunnen eigenaren gerust zijn dat hun dieren vrij zijn maar nooit 
                      verdwaald zijn. Omdat de dieren in een gesloten omgeving zitten. 
                iv. Deze wijken zijn groot, met de oppervlakte van de gedeelde grotere terrein 
                      tenminste de grootte van een atletiekbaan. 
                 v. Binnen elk gedeelde hof is permanent Begeleidings Beveiligings Politie 
aanwezig 
                     die toezien dat uw huisdieren geen gevaar lopen of in nood komen. 
                                I. En verrichten de nodige handelingen in geval van nood. 
               vi. Uiteraard is het toegestaan om een wandeling te maken met uw huisdier buiten 
                     het wijk segment. 
                               I. Het is de bedoeling dat u erbij bent en niet uw huisdier laat zwerven. 
      f. Er zijn voldoende grote uitlaatterreinen zodat de straten schoner blijven. 
     g. Het woord eigenaar is eigenlijk een misconceptie. U bent hoofdverzorger van uw 
          huisdier en dient ten aller tijden er voor te zorgen dat uw huisdier alle geluk en welzijn 
          toe krijgt dat mogelijk is. 
     h. Toont een huisdier gedragsproblemen dan wordt er niet overgegaan tot de doodstraf. 
         Wanneer blijkt dat, na een gedragsonderzoek, er een gedragsproblemen is, dan wordt 
         er gekeken naar aangepaste trainingen!! 
      i. Indien het onderzoek uitwijst dat de eigenaar/ hoofdverzorger het probleem is, dan 
wordt 
         er gekeken naar een gepaste training voor de eigenaar/ hoofdverzorger. 
      j. Leden van De Staat en overheidswerknemers zijn er om, naast u, voor de dieren te 
          zorgen. 
     k. Onder huisdieren verstaan we alle dieren die verzorgd worden in en nabij uw leefgebied. 
      l. De Staat betaald alle dierenartskosten, zonder restricties. 



Artikel 20. 
Politie, Marechaussee, Justitie en Defensie 
    a. Werken voor De Staat en dienen ten alle tijden op te komen voor de belangen van alle 
        aardbewoners binnen het land. 
              i. Beleid en beginsel uitgangspunt. Gratie, genade, gratie, enzovoorts. 
                      I. Tot 70x7x7x7x7 keer. Oftewel oneindig vergeven. 
            ii. Te dienen en te beschermen., in de breedste zin van het begrip. 
                      I. Veiligheid en reddingsacties eerst. 
                                  I. In geval van reddingsacties. Zoektochten gaan ononderbroken 
                                     door totdat de vermiste na tevredenheid van de meest 
                                     belanghebbende opgespoord is of totdat de vermiste gevonden is. 
          iii. Grijpen in, enkel wanneer het noodzakelijk is. 
   b. Wij kennen twee groepen politie; 
        Begeleidings Beveiligings Politie (BBP), en Marechaussee c.q. Militaire Politie (MP) 
              1. De Begeleidings Beveiligings Politie is een orgaan, zonder wapens, opgesteld 
                  om aardbewoners te helpen met ieder probleem. 
                          I. Ongeacht wat de Politie er zelf van vindt, hebben ze maar te helpen. 
                        II. De Begeleidings Beveiligings Politie in Nederland dragen geen wapens. 
                              Het grootste en belangrijkste gereedschap dat de Begeleidings 
                              Beveiligings Politie heeft is eerbied en mededogen voor het leven. 
                      III. Het standaard uniform van de BBP is volledig wit, met uitzondering van 
                             het gebruikelijke details zoals rangaanduiding. Bestaande uit; 
                                    1. Grafeen pet of hoedje 
                                   2. Grafeen, Jas 
                                   3. Grafeen, t-shirt/ polo 
                                   4. Grafeen pantalon 
                                    5. Grafeen sport schoenen met veiligheidszool. 
                                i. Speciale BBP, zoals motorrijders en paardrijders ontvangen de 
                                   nodige veiligheidsmiddelen, zoals reflecterende strips, 
                                   valbescherming en Grafeen motor of paard larsen. 
                      IV. Tot de standaard uitrusting van de BBP behoort; 
                                   1. Communicatieapparatuur met ingebouwde verlichting. 
                                                 I. Smartphone op zak. 
                                                II. Speciaal voor Overheid ontwikkelde 
                                                      communicatieapparatuur in voertuigen. 
                                  2. Versleutelde, Titanium, GPS tracker bracelets c.q. arm of enkel 
                                       banden, waarmee verdachten getraceerd kunnen worden. Enkel 
                                       de Politie kunt deze bracelets verwijderen van pols of enkel van 
                                       verdachten. 
                                                 I. Het plaatsen ervan op een verdachten geschied geheel 
                                                     vrijwillig. Ofwel de verdachten dient toestemming te geven 
                                                     aan de BBP voor het plaatsen van de tracker bracelet. 
                                  3. Essential EHBO materiaal. 
                                  4. Witte Voertuigen met kleine BBP aanduidingen en ingebouwd 
                                       Signalering c.q. Verlichting systemen. 
                      V. De Begeleidings Beveiligings Politie is bevoegd eenieder verbaal aan te 
                           houden, al is het voor een kort gesprek of kortdurende TBS. 
                           Eenieder wordt geacht gehoor te geven. Doet eenieder dit niet, 
                                   1. dan is de BBP bevoegd, maar niet verplicht, om na eigen inzicht 
                                       de Marechaussee op te roepen om eenieder te vangen c.q. 



                                       staande te houden. Vervolgens; 
                                  2. Na een goed gesprek bepaald de BBP of eenieder een gevaar is 
                                      of niet. Bij wel, dan gaat eenieder mee met de Marechaussee na 
                                      een TBS inrichting en bij niet, dan is eenieder vrij om te gaan. 
                      VI. Rol Begeleidings Beveiligings Politie; De basis. 
                               i. Om te dienen en te beschermen. 
                                  Mooi voorbeeld, patrouille wagen ziet zwerfafval in de gras, dan 
                                   stopt de BBP het verkeer en rapt het afval op. 
                                             I. Zo zijn ze de wilde dieren aan het beschermen van afval. 
                                                Dit kan vermalen blikken van routine maaibeurten zijn, dat 
                                                gevaarlijk is voor voeten en darmen. 
                                          II. Door de verkeer te stoppen motiveert de BBP de 
                                                bevolking om geen afval uit het raam te gooien en mag 
                                                gezien worden als bevolking TBS. 
                                                         i. Tevens wordt iemand betrapt, dan wordt direct TBS 
                                                             toepast, in de vorm van voorlichting achterin een 
                                                             BBP bus, of staande. Na deze is eenieder vrij om te 
                                                             gaan, hopelijk een stuk Menselijker geworden. 
                   VII. De Begeleidings Beveiligings Politie is er voor alles en mag gezien 
                           worden als de eerste hulpverleners en eerste Rechter van het justitiële 
                           proces. Zodoende moet iedereen die bij de BBP werkt een Meestergraad 
                           EHBO, plus basiskennis psychologie, hebben en ook voldoen aan de 
                           volgende Menselijk dagelijks declaraties; 
                                       i. Ik heb eerbied voor het leven. 
                                      ii. Ik ben niet onbeduidend. 
                                     iii. Ik doe wat nodig is. 
                           Ofwel beschikken over een Meestergraad gezond verstand. 
                           Voorbeelden hiervan zijn; 
                           i. PolitieMens c.q. BBP wordt geroepen door iemand die bang is van 
                               spinnen. ‘Er zit een spin op een dumbbell, gemaakt van een buis met 
                               koker, met van die rode plastic eindkapjes en moet na buiten.’ 
                               De PolitieMens loopt, met toestemming, naar binnen en pak het 
                               dumbbell op en brengt deze na buiten. 
                                 Vervolgens ziet de PolitieMens de spin lopen op de dumbbell. De 
                               PolitieMens ziet de spin, snel naar beneden toe lopen. 
                                Nu dient de PolitieMens gezond verstand te gebruiken, dwz wat denkt de 
                               spin? 
                               De spin denkt ‘ik ga onder de schijf van het gewicht schuilen. 
                                Zodoende dient de PolitieMens het dumbell op te tellen ipv weg rollen om 
                               te zien waar het spin naartoe is gegaan. 
                               Wanneer de BBP dat niet doet, rolt de dumbell over het spin en is de 
                                spin gelijk plat, vocht van de spin is, uitgebarsten op de grond. 
                              Conclusie: plat en dood en zo niet, zo goed als. Wat te voorkomen is 
                               door Gezond Verstand. 
                          ii. Nog een mooi voorbeeld; 
                               Indien de Begeleidings Beveiligings Politie een uitgehongerde Arend 
                               tegenkomt, dat ze die ‘niet dood voeren.’ Gezond Verstand; ‘Rustig aan 
                               op kracht komen, eerste dagen, door de dag heen kleine hoeveelheden 
                               doorzichtig vloeibaar eten met de meest essentieel voeding. 
                               En het is logisch ook, wanneer de lichaam verzwakt is, is die niet in staat 



                               om een grote hoeveelheid voedsel te verwerken. 
                2. De Marechaussee c.q. de Militaire Politie, voorheen Koninklijke 
Marechaussee , 
                     is hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, een arrestatie orgaan met net geweren 
                     (Geweren dat netten afschieten.), handboeien e.d. dingen en eventueel 
                      verdovingspijlen. 
                            I. Bedoeld om opgeroepen te worden door de BBP wanneer het nodig is om 
                                gevaarlijke aardbewoners staande te houden en eventueel af te voeren 
                                 naar een TBS inrichting. 
                         II. Het standaard uniform van de Marechaussee is volledig blauw met 
                              uitzondering van het gebruikelijk details zoals rangaanduiding. Bestaande 
                               uit; 
                                     1. Grafeen pet of hoedje 
                                    2. Grafeen, extra verstevigd, Jas 
                                    3. Grafeen, extra verstevigd, t-shirt/ polo 
                                    4. Grafeen, extra verstevigd, pantalon 
                                    5. Grafeen, extra verstevigd, sport schoenen met veiligheidszool. 
                                  i. Speciale eenheden, zoals motorrijders en paardrijders ontvangen 
                                      de nodige veiligheidsmiddelen, zoals reflecterende strips, 
                                      valbescherming en Grafeen motor of paard larsen. 
                       III. De Marechaussee is niet zelfstandig bevoegd de bevolking aan te houden 
                              binnen het land. 
                       IV. De Marechaussee is wel bevoegd, in afwezigheid van Defensie, de grens 
                              te bewaken en de bevolking aan te houden. 
                        V. Ondanks hun Primair functie als oproepbare arrestatie orgaan door de 
                             Begeleidings Beveiligings Politie, dient de Marechaussee dezelfde 
                             geaardheid te hebben. Zoals beschreven in Artikel 20.b.1.VI 
          c. De Begeleidings Beveiligings Politie mag alleen oppervlakkig alles doorzoeken, 
                   i. De BBP mogen niks in beslag nemen. 
                  ii. Wel mag de BBP alles noteren dat na hun zeggen niet kosjer is. 
          d. De Begeleidings Beveiligings Politie mag niet onnodig aantastelijk te worden. 
                  i. De BBP is bevoegd en is zelfs verplicht om alleen aantastelijk te worden in 
geval 
                      van nood. 
                 ii. In voorbeeld, tussen twee of meerdere vechtlustigen om zo de situatie aan te 
                      pakken voordat het uit de hand loopt. 
                      In een dergelijk situatie past de BBP direct TBS toe en spreekt alle betrokken 
                     vechtlustigen aan met de volgende zin: 
                     ‘Beesten jagen op Beesten, Wij zijn Mensen, dus sta er boven!’ anderzijds, 
                      mocht het tegen een individu zijn, ‘Beesten jagen op Beesten, U bent een Mens, 
                      dus sta er boven!’ 
                       – Normaliter is een psychologisch uitspraak zoals dat voldoende om de 
                          vechtlustige gedachtegang van de betrokkenen te doen bekeren. 
               iii. Helpt dat niet, dan schakelt onmiddellijk de BBP de Marechaussee in. 
         e. Boetes worden niet uitgeschreven. 
                 i. Overtreders ontvangen direct TBS. Waarbij gevaarlijke overtreders TBS met 
                    opsluiting ontvangen. 
         f. Er is ruim voldoende Begeleidings Beveiligings Politie op straat. 
                 i. De BBP dient binnen 1 min ter plaatse te zijn van bijvoorbeeld een klein persoon, 
                    van de leeftijd 1.5 jaar, die op een kers aan het stikken is en behoefte heeft aan 



                    eerste hulp in de vorm van de heimlichmanoeuvre of heimlichgreep. 
               ii. Wijk BBP zijn voldoende aanwezig onder het volk, dat de wijkagenten elk gezin 
                    volledig uit het hoofd kennen. 
        g. Er is voldoende Begeleidings Beveiligings Politie op de weg. 
                i. De BBP rijd gemiddeld 22% langzamer dan de maximale toegelaten snelheid. 
               ii. i.p.v. flitspalen meer verkeersBegeleidings Beveiligings Politie. 
                          I. Om te constateren of eenieder daadwerkelijk onverantwoord hard rijdt, 
                              c.q. gevaarlijk, mogen de BBP, voor een periode van 10 min, eenieder 
                              achtervolgen. 
             iii. Wanneer eenieder onverantwoord hard rijdt, ontvangt eenieder direct TBS en 
                   wordt eenieder gewoon aan de kant gezet voor een, door de BBP, bepaalde tijd. 
                           I. Tijdens eenieders aanhouding wordt eenieder uitgelegd waarom de BBP 
                               eenieders rijgedrag onverantwoord vindt en de mogelijk gevolgen 
                               daarvan. 
                         II. Iedereen kent het motto wel “tijd is geld”. Afhankelijk van de voorheen, 
                              oud Nederlands, boetebedrag wordt berekend hoe lang eenieder aan de 
                              kant moet, te verrekenen met het Wettelijk minimum netto loon. 
                                      1. Voorbeeld 30 km/h: = € 340 boete / 5,75 = 60 uur dat de Politie 
                                           eenieder maximaal aan de kant mag houden. 
             iv. Wanneer de BBP patrouille wagen op de weg zwerfafval constateert, langs de 
                   kant, in de berm, op een grasveld, fietspad, voetpad of waar dan ook in het 
                   openbaar, dan stopt de BBP direct het verkeer en op hun, uiterst, gemak raapt 
                   de BBP het afval op. 
                           ➢ Zo beschermt de BBP de wilde dieren van het afval dat, zoals blikken 
                                 vermalen wordt door routine maaibeurten, gevaarlijk is voor voeten en 
                                  darmen. 
                           ➢ Door de verkeer te stoppen ontmoedigd de Politie het volk om afval uit 
                                 het raam te gooien. ( mag gezien worden als volks TBS ) 
             v. Tevens wordt er iemand betrapt met afval in het openbaar te gooien, dan wordt 
                  direct TBS/ voorlichting toepast, in de vorm van achterin een BBP bus, of 
                  staande. Na deze is de dader vrij om te gaan, hopelijk een stuk Menselijker 
                  geworden. 
      h. De standaard taken van de Begeleidings Beveiligings Politie op een rij. 
             i. Begeleiding en Beveiliging in het algeheel. 
                          I. Zo nodig, onder het volk op elk hoek van de straat. 
            ii. Bemiddeling bij onenigheid. 
                          I. Zo nodig Rechterlijke uitspraken doen. 
          iii. Opruimdienst van zwerfafval. 
          iv. Eerste hulp voor dieren in nood. 
           v. Eerste hulp voor het volk. 
          vi. Handje helpen met eenieders probleem van het moment. 
         vii. Verkeersbegeleiding. 
        viii. Het doen behouden van leden van de bevolking verdacht dat ze iets gaan doen 
                wat naar inzicht van de BBP niet kosjer is. 
          ix. Opsporing, Vervolging, Seponeren en TBS oplegging. 
           x. Justitieel vastleggen van afspraken. Op kantoor en/ of op locatie. 
          xi. Toezien dat ondernemers geen fraude plegen m.b.t. de Sociale ZekerheidsWet. 
      i. BBP zijn fulltime, 24/7 365, in dienst. Te verdelen in actief dienst en rust dienst. 
Waarvan 
          niet alle tegelijkertijd in het publieke oog behoeven te zijn, maar kunnen zijn. 



          Dit wil zeggen; 
                 i. In actieve dienst zijn de BBP in uniform. En hebben een werkweek van 20 uur. 
                          I. Vervullen alle taken. 
               ii. In rust dienst dragen de BBP eigen kleding en zijn vrij om te doen wat ze willen. 
                          I. Vervullen alleen bemiddeling bij onenigheid en algeheel EHBO en past 
                              deze toe na verlangen van de situatie. 
     j. De Officier van Justitie. 
            i. De rol van de Officier van Justitie is een controlerende rol. 
                         I. De Officier van Justitie is bevoegd om, in burger, onder de bevolking te 
                             verkeren. 
                       II. De Officier dient een oog in de zeil te houden en er op toezien dat de 
                            BBP correct handelen. 
                     III. De Officier is bevoegd om BBP personen, die onjuiste Justitiële 
                            handelingen verrichten, aan te spreken en corrigeren. 
                                 I. De Officier is bevoegd om de Marechaussee in te zetten wanneer 
                                     de Officier het nodig acht om corrupte BBP agenten aan te pakken. 
                               II. Alle corrupte BBP personen kunnen 2x het maximale straf, van 
                                    het oud nederlands wetboek, in de vorm van TBS hechtenis 
                                    verwachten als gevolg van hun corruptie. 
          ii. Toelichting. 
                        I. Doordat de traditionele, oud nederlands wetboek, taken; Opsporing, 
                            Vervolging, Seponeren en ‘straf’ / TBS oplegging van de Officier van 
                            Justitie over zijn genomen door de Begeleidings Beveiligings Politie. 
                           Heeft de Officier van Justitie een nieuwe rol verkregen. 
    k. Defensie. 
           i. Beschermt de grenzen van het thuisland. 
          ii. Beschermt alle aardbewoners van niet territoriale wateren en overige niet 
               territoriale gebieden. 
        iii. Beschermt Mondiaal De Natuur en Haar inwoners. 
                        I. In overleg met desbetreffende landen, 
                            wordt Defensie ingezet om bijv. Het Oerwoud en alle inwonende 
                            aardbewoners te beschermen tegen elke vorm van invasie of vernieling. 
   l. Elke BBP, Marechaussee, Justitie en Defensie werker dient te begrijpen dat wanneer 
       iets van hun wordt gevraagd, bijvoorbeeld door een hogere officier, dat tegen hun gevoel 
       van Menselijkheid in gaat; dat ze dan weigeren om mee te werken aan wat er gevraagd 
       wordt. 
             i. En de situatie melden bij de Minister verantwoordelijk voor de afdeling. 
  m. Leden van Politie, Marechaussee, Justitie en Defensie verdienen 2x het Wettelijk 
        minimum maandSalaris, per maand. 
             i. Hebben een werkweek van 20 uur. 
                       I. Of er wel of niet een uurloon bijkomt per gewerkt uur, is door een 
                           Parlementair referendum te bepalen. 

Artikel 21. 
Strafrechtelijke procedure 
    a. De Regering is de enige die over kan en mag gaan tot straf. 
              i. De overheid is enkel bevoegd tot het overgaan van heropvoeding/ TBS. Dit is 
                  geen straf maar een gunst als lid van het leven en is eenieder aangeboden uit 
                  genade en gratie door De Regering. 
    b. De Regering kent maar één straf. De doodstraf. Voor de volgende, maar niet uitsluitend, 



         overtredingen.: 
               i. Echtbreken 
              ii. Doodslaan 
             iii. Stelen 
             iv. Begeren 
              v. Uw naaste niet liefhebben als uzelf. 
             vi. In principe voor alle noemenswaardige zondes. 
                        I. Een zonde is het doel, als Mens, missen. Bijvoorbeeld, Als Mens bent u 
                            geen dief. Stelt u iets, dan is dat een voorbeeld van, doel gemist. 
     c. Omdat Jezus is gestorven voor onze zonden, wordt er niet gestraft. 
              i. Voor alle overtredingen, volgt er een T.B.S. Traject. 
    d. Potentiële overtredingen mogen schriftelijk van te voren, bij de BBP vastgelegd worden 
         d.m.v. process verbal; 
              i. De Begeleidings Beveiligings Politie brengt de potentiële dader(s) ter kennis. 
             ii. De taak van de BBP is om de aanklager eraan te helpen herinneren dat Jezus 
                  zei: dat wij dienen 70 x 7 x 7 x 7 enzovoorts te vergeven, conform Matthias 18,22 
            iii. Voor alle overtredingen waarvan process verbal is opgemaakt, is de BBP 
                  beschikbaar om samen met de aanklager de dader(s) te bezoeken om de situatie 
                  te neutraliseren, conform matthias 18,16 
            iv. In praktijk wordt niemand door De Staat gestraft, Enkel een TBS traject 
                  toegewezen. 
             v. Blijft de aanklager bij zijn eis, tot straf, dan wordt de zaak zo genoteerd en 
                 bewaard, om voor te leggen aan Jezus, wanneer die terug is gekomen. Tot die 
                 tijd houden we het bij TBS trajecten, in de hoop dat de dader(s) bekeren tot 
                  Menselijkheid. 
      e. Alle uitspraken van De Stichting m.b.t. zaken waarvan proces verbaal is opgemaakt en/ 
          of overige Gerechtelijke dossiers, die voor de eerste deponering van deze leden 
          overeenkomst c.q. Huwelijk gemaakt zijn, blijven van kracht. 
               i. De Stichting is echter bevoegd om vrijspraak te geven voor deze zaken, 
                         I. indien De Stichting dit wenst te doen. 

Artikel 22. 
TBS rechterlijke procedure 
      a. Een onMenselijk verdachte wordt door twee getuigenissen veroordeeld. Op één 
           getuigenis niet. 
                  i. Eén BBP agent vormt één getuige. Één Mens vormt ook één getuige. Samen zijn 
                     ze twee getuigen. 
                 ii. Een groep van twee of meer vormt één getuige. Plus één Mens, BBP agent, of 
                      een andere groep vormt samen twee getuige. 
                iii. Twee BBP agenten die samen zijn, vormen een groep en zijn dus één getuige. 
                      Plus één Mens, andere BBP agent of groep is samen twee getuigen. 
                               I. Uitzondering tot deze regel is de verkeersBegeleidings Beveiligings 
                                   Politie. 
      b. De eerste veroordeling geschiedt door de Begeleidings Beveiligings Politieagent of 
           agenten indien deze één groep vormen. 
           De veroordeelde mag in Hoger Beroep, dit gebeurt in stappen. 
                  1) Beroep aan de eerste meervoudige Rechtbank, deze beschikt over 3 Rechters, is 
                       de veroordeelde het ook niet met deze uitspraak eens, dan kan de veroordeelde 
                       in beroep bij: 
                  2) De tweede meervoudige Rechtbank, deze beschikt over 5 Rechters, is de 



                       veroordeelde het ook niet met deze uitspraak eens, dan kan de veroordeelde in 
                       beroep bij: 
                  3) De derde meervoudige Rechtbank, deze beschikt over 7 Rechters, is de 
                       veroordeelde het ook niet met deze uitspraak eens, dan kan de veroordeelde in 
                       beroep bij: 
                 4) De 50 ingeschreven leden van de desbetreffende kieskring. 
                  5) De Tweede Kamer. 
                  6) De volledige Eerste Kamer. 
                   7) De Stichting, 
                               a) De Stichting is bevoegd om alle veroordelingen te herzien. En opnieuw 
te 
                                    bepalen en/ of gratie, genade en volledige vrijspraak toe te kennen aan 
                                    de veroordeelde. 
                   8) Bij Jezus, wanneer die terug is gekomen, hierna is beroep niet meer mogelijk 
en 
                        is de uitspraak van Jezus finaal. 
      c. Veroordeelden die onterecht veroordeeld zijn door o.a., maar niet uitsluitend, valse 
          verklaringen ontvangen 4x het Wettelijk minimum netto uurloon maal het aantal 
          onterecht gekregen TBS uren ter compensatie. 
                   i. Degene die dan de valse verklaringen hebben gedaan mogen zelf een TBS 
                      rechterlijke procedure verwachten. 
    d. Komt de zaak tot en met de Eerste Kamer of hoger en blijkt dat degene die beroep 
        instelde gelijk heeft, en dat de TBS onterecht is, dan mogen alle betrokken Rechters, 
        vanaf de Politieagent tot en met de derde meervoudige Rechtbank, zelf de door hun 
        uitgesproken TBS consequentie ondervinden/ ervaren. 
                  i. Artikel 20.d. Is er om te waarborgen dat Rechters altijd een situatie bekijken 
                      vanuit het standpunt van de overtreder. Oftewel; 
                               I. Beslissen wat Rechtvaardig is, niet perse wat Wettelijk is. 
                             II. Eerbied en oneindig mededogen (karuna) hebben. 
                           III. Beseffen dat daders vaak, zo niet altijd, slachtoffer zijn van hun daden. 
                                         i. Het is de bedoeling dat het TBS traject de daders dit doen inzien. 
                                        ii. Zodra er oprecht berouw is, is het TBS traject compleet. 
     e. Het is de taak van de Begeleidings Beveiligings Politie, Justitie en het Hof om 
          overtreders te helpen herinneren dat Jezus is gestorven voor onze zonden en dat ze 
          daarom geen straf ontvangen, maar zijn aangehouden om aan te horen waarom het een 
          zonde is, wat ze begaan hebben. Vervolgens wordt aan hun uitgelegd wat het betekent 
          om Mens (het wetende dier met eerbied) te zijn. 1 KORINTIËRS 10: Voor wij wezen 
          veel, zijn één brood en één lichaam (Al wat is.): voor wij zijn al deelnemers daarvan. 
     f. Vormen van TBS, die mogelijk zijn: 
              1) Aanhouding of zelfs Huisarrest, onder begeleidend toezicht van de BBP. 
              2) Algeheel en continue toezicht en escorte van de BBP. 
                           i) Dit betekend dat vanaf vertrek van woning en wederkeer de Begeleidings 
                               Beveiligings Politie mee gaat. 
                          ii) En dan wel voor het volledige duur van het TBS behandeling. 
             3) Huisarrest met enkelband, onder begeleidend toezicht van de BBP 
             4) Huisarrest met enkel band en daaraan gekoppelt body harnas met body 
                  cameras, onder toezicht en begeleiding van de Begeleidings Beveiligings Politie. 
             5) Taakstraf onder toezicht en begeleiding van de Begeleidings Beveiligings Politie. 
             6) Gesloten inrichting onder toezicht en begeleiding van de BBP. 
              7) Schokband met trilfunctie onder beheer, toezicht en begeleiding van de BBP. 



                           i) In dergelijke gevallen, dient er een Officier van Justitie permanent 
                                aanwezig te zijn om te controleren dat er geen misbruik van wordt 
                                gemaakt, die heeft een afstandsbediening die het gehele systeem uit kan 
                                zetten. 
                           ii) Overigens dient de BBP, uiteraard, eerst de trilfunctie te gebruiken. 
                          iii) Tevens wordt elk schok genoteerd op een SD kaart, dit ter controle dat 
                                elk schok ook daadwerkelijk nodig is geweest. 
    g. Standaard TBS uitspraken, per daad: 
              1) Valse getuigenis, Drie jaar TBS conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                   Menselijkheid. 
              2) Diefstal, Drie jaar TBS conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                   Menselijkheid. 
              3) Dierenmishandeling, Dertig Jaar TBS conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen 
                   tot Menselijkheid. 
              4) Verkrachting, Dertig Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                   Menselijkheid. 
              5) Overspel, Dertig Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                  Menselijkheid. 
              6) Milieuvervuiling, Drie Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                   Menselijkheid en taakstraf gerelateerd tot opruim dienstbaarheid. 
              7) Mishandeling algemeen, Drie Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot 
                   Menselijkheid. 
              8) Ernstig geweld plegers/ Mishandelers, Dertig Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief 
                    cursussen tot Menselijkheid. 
               9) Moord, Dertig Jaar conform artikel 20.f.2, inclusief cursussen tot Menselijkheid. 
    h. Bij het niet mee werken aan TBS trajecten worden daders gearresteerd door de 
         Marechaussee en in Gevangenis geplaatst totdat ze wel bereid zijn om mee te werken. 
     i. Bij alle vormen van TBS is mentoring en educatie toegepast, tot doel het laten inzien van 
         hun fout c.q. Bekeren tot Menselijkheid. 
     j. Bij oprecht berouw, is in principe het TBS Traject klaar. 
                i. Het Hof zou daar over moeten wegen of dit inderdaad echt so is. 
    k. Praktijk voorbeeld: iemand is schuldig bevonden aan mishandeling en ontvangt 
         permanent Begeleidings Beveiligings Politie escorte c.q. TBS. Elke keer dat de 
        desbetreffende persoon een intentie heeft tot mishandelen c.q. een aanvallende 
        beweging maakt richting een derde, pleegt de BBP verbaal interventie, in de zin van: 
        “He! denk eraan, dat is niet de bedoeling” enzovoorts uitlegt waarom niet. 
                 i. Luistert de desbetreffende niet. Dan wordt de Marechaussee opgeroepen om de 
                    desbetreffende in TBS hechtenis te plaatsen. De Begeleidings Beveiligings 
                    Politie bepaald, in eerste instantie, den duur van de hechtenis. 

Artikel 23. 
Civil rechtssysteem 
     a. In eerste instantie is het de Begeleidings Beveiligings Politie die Civil verschillen dienen 
         optelossen. Twee voorbeelden; 
             i. iemand heeft een auto verduistert, en dit is te bewijzen, dan is het een simpele 
                taak voor de BBP om de voertuig terug te halen voor u. Dit hoeft geen maanden 
                of jaren te duren, maar kan dezelfde dag van aangifte nog. 
           ii. Wanneer iemand anders dan de eigenaar van een voertuig een 
                onderzoekswaardig feit pleegt, zorgt de Begeleidings Beveiligings Politie voor 
                vervangend vervoer voor de rechtmatige eigenaar gedurende het onderzoek. 



     b. Het is de taak van de Begeleidings Beveiligings Politie om te bemiddelen tot een punt 
          waarbij alle partijen akkoord zijn. 
     c. In geval van escalatie gaan zaken naar de Rechtbank, dan dienen Rechters van het hof 
         te streven na een resultaat waarbij alle partijen naar tevredenheid akkoord zijn. 

Artikel 24. 
Het rechtssysteem 
     a. Alle gerechtelijke kosten worden betaald door De Staat. 
                 i. Het is niet meer zo dat de meest vermogende eindeloos kan procederen tot een 
                     punt dat de tegenpartij geen geld meer heeft om verder te procederen, waardoor 
                     het geschil onopgelost blijft, m.a.w. klassenjustitie is niet meer van toepassing. 
     b. Het is de bedoeling dat de gehele Rechterlijke procedure niet langer dan drie maanden 
         duurt en deze procedure begint bij: 
     c. De Begeleidings Beveiligings Politie, is de eerste Rechter en is bevoegd om, ter plaatse, 
         een Rechterlijke uitspraak, zowel civiel als TBS-Rechterlijk, te doen. 
                  i. Een mooi voorbeeld is een verduisterings zaak, waarbij iemand een auto heeft 
                     op zijn terrein van iemand anders. De Begeleidings Beveiligings Politie is dan 
                     bevoegd om eenieders auto terug te halen voor eenieder en de dader ter plekke 
                    TBS geven. 
                ii. Is iemand het er niet mee eens? Dan volgt het beroep bij Rechtbank. 
     d. Rechters dienen te beslissen wat Rechtvaardig is. Niet perse wat Wettig is. 
                 i. Een Rechter dient te kijken naar intentie en gevolg. 
     e. Zaken met meerdere Rechters, meervoudige kamer, is het de taak van de Griffier van 
         Justitie om de zaak aan alle Rechters te coördineren. 
                  i. Alle Rechters mogen niet weten wie de andere Rechters zijn. 
                 ii. Pas nadat de Rechters uitspraak hebben gedaan worden de Rechters 
                      samengebracht, tijdens de uitspraak zitting, en komen de Rechters ter kennis wie 
                      de andere Rechters zijn en hun uitspraken. 
                iii. Tijdens de zitting wordt de voorgeleide ingelicht wat de meerderheids uitspraak  
                       is. 
                iv. Er mag overlegd worden tussen de voorgeleide en de Rechters, tot doel een eind 
                      uitspraak waarbij de voorgeleide en de meerderheid van de Rechters het er mee 
                      eens zijn. 
                 v. Bij geen akkoord, gaat de zaak automatisch in beroep. 
     f. Rechters dienen eerbied en oneindig mededogenheid te hebben. 
     g. De Wet en alle soortgelijke voorschriften zijn richtlijnen ontworpen om het volk 
         makkelijker te maken niet moeilijker. 
    h. Rechters moeten net zo goed psychologie kennen als de Wetgeving. 
     i. Het doel van Rechters is om tot een situatie te komen waarbij alle partijen naar 
         tevredenheid akkoord zijn. 
     j. Rechters leggen een Eed af aan gezond verstand, eerlijkheid en onpartijdigheid. 
                    i. Rechters waarvan 3 keer gegrond bevonden tegen is gewraakt ontvangen TBS, 
                        tot doel het herstel van de Rechterlijke Eed. 
                                i. Tijdens hun TBS traject zijn Rechters op non actief gesteld. 
     k. Wanneer De Staat een conflict heeft met een burger, dan moet De Staat bewijzen dat de 
          burger fout is. 
     l. Rechters verdienen 2x het Wettelijk minimum maandSalaris, per maand. 
                    i. Hebben een werkweek van 20 uur. 
                                 i. Of er wel of niet een uurloon bijkomt per gewerkt uur, is door een 
                                    Parlementair referendum te bepalen. 



Artikel 25. 
Werkloosheid, Werkgelegenheid en Ontslagrecht 
     a. Werkloosheids optimalisatie. Doel 50% vrijwillig aan het werk en 50% bereidwillig om 
in 
          te vallen of bijspringen. 
                    i. De overheid dient plannen uit te voeren waarbij het werkloosheidspercentage 
                        rond de 50% blijft zitten. Of de potentie heeft om rond de 50% te zitten. 
                               i. Reden hiervoor is dat De Staat de voorkeur heeft voor overcapaciteit. 
                                   wat in tijden van nood, zoals lockdowns, erg handig is. 
                  ii. Door middel van automatisering en eliminatie van onnodige werkgelegenheden. 
                 iii. Door Werkloosheid optimalisatie is De Staat beter voorbereid op Noodsituaties 
                       en is het mogelijk om twee keer zoveel werkgelegenheid te creëren, al betekent 
                       dit meer ploegendiensten met kortere uren. 
     b. Werkgelegenheid, 
                   i. de overheid dient werk op noodzakelijkheid in te delen, ofwel plannen uitvoeren 
                       waarbij 25% van de werkzame beroepsbevolking voldoende is om alle 
essentiële 
                       aspecten van de maatschappij draaiend te houden. En dan wel gebaseerd op 
                       een 3 daagse, 20 urige, werkweek. 
                 ii. De Staat heeft 100% werkgelegenheid. 
                                i. Eenieder die wenst te werken, kan zo bij De Staat terecht. anderzijds ; 
               iii. Eenieder is vrij om werk te leren bij een werkgever die bereid is om de 
                     desbetreffende aan te nemen zodra de desbetreffende het werk kan uitvoeren. 
     c. Ontslagrecht 
                i. Iedereen mag, per direct en zonder verdere uitleg, ontslagen worden. Oftewel 
                    vaste werk contracten zijn niet meer vereist. 
               ii. Vaste contracten zijn niet nodig omdat De Staat werk genoeg heeft voor ieder die 
                    wilt werken. Echter spreken wij eerder over hobbyen, gezien dat niemand 
                    verplicht is te werken. 
     d. Ingeval, iemand toch niet eens is met zijn/haar ontslag, dan kan er beroep aangetekend 
          worden via het Civil gerechtshof. 
                 i. Rechters kunnen gaan beoordelen of het toch nog mogelijk is, voor de 
                     ontslagen, bij hun werkgever te blijven werken tegen deels of volledig subsidie 
                    van De Staat. 
                            i. Tegen het Wettelijk minimum Netto loon. En dan wel voor niet meer dan 
                                3 dagen c.q. 20 uur in de week. 

Artikel 26. 
Elektromagnetische velden, ookal bekend als EMF 
     a. die de zintuigen van Bijen en Vogels beïnvloeden op een aantoonbaar manier zijn 
          verboden. 
                i. Het is dus verboden om elektromagnetische smog te creëren die de navigatie 
                    zintuigen van Bijen en Vogels belemmeren om optimaal te functioneren. 
     b. EMF van 60 ghz en hoger, die de potentie hebben de lichaamsfuncties zoals 
          bijvoorbeeld zuurstof op te nemen c.q. blokkeren, zijn verboden. 
     c. EMF telecom masten mogen niet gebouwd zijn in de omgeving van scholen. 
                i. Het Wettelijk minimum afstand tussen een EMF telecom GSM mast en een 
                    school is 3 km. 



Artikel 27a. 
Luchtvaart 
     a. Luchtvaart die op welke wijze dan ook vervuilende deeltjes achterlaat is verboden. 
     b. Luchtvaart naar beschermde gebieden is beperkt toegestaan. 
                i. Dit om het aantal reizigers in verhouding tot het desbetreffende gebied te 
                    beperken tot een non noemenswaardig ecologische impact. 
     c. Luchtvaart capaciteit van Nederland wordt, tot nader onderzoek, niet geëxpandeerd. 

Artikel 27b. 
Scheepvaart 
     a. Alleen nul uitstoot c.q. Zero emissions scheepvaart is toegestaan. 
                 I. De Staat stelt de voorkeur voor zeilschepen ondersteund met elektrisch 
                     aangedreven voortstuwing. 
     b. Nieuwbouw van bulk vrachtschepen met verbrandingsmotoren is verboden. 
     c. Alleen Nederlandse identiteits houders mogen een Nederlands ICP (International 
         Certificate of Property) aanvragen voor schepen. 

Artikel 28a. 
Landbouw 
     a. Alle vormen van genetisch gemodificeerd organismesn ‘GMO’s’ zijn verboden. 
     b. Alle vormen van niet-biologische bestrijdings middelen zijn verboden. 
     c. Het is de plicht van De Staat om er voor te zorgen dat de landbouwsector niet 
          belemmerd wordt in haar functioneren d.m.v. bureaucratische regeltjes. 
     d. Alle Industriële dierlijk vlees sectors zijn verboden. In der plaats worden er alleen 
          koolstof negatieve gewassen, zoals hennep, geproduceerd. 
                   i. Alle bedrijven die voorheen dierlijk vlees produceerde zijn op kosten van De 
                      Staat volledig omgebouwd tot een koolstof negatieve gewas producent. 
                  ii. Alle bedrijven die dierlijk vlees produceren worden op kosten van De Staat 
                       volledig omgebouwd tot een koolstof negatieve gewas producent. 
     e. Het commercieel telen van koolzaad en raapzaad is verboden. 
               i. In plaats daarvan wordt het telen van hennep en marihuana aangemoedigd en 
                   gesubsidieerd door De Staat. Voor de volgende doelen. 
                              i. Voedsel en Olien. Hemp, CBD, THC en combinatie olien. 
                             ii. Textiel en Bouw materiaal. 
                            iii. Papier, zowel schrijf als toilet papier. 

Artikel 28b. 
Consumentenproducten, non food 
     a. Die gemaakt kunnen worden van koolstof negatieve gewassen zijn verplicht om dit te 
         doen. Zoals: 
                             i. Textiel 
                            ii. Schrijf papier 
                           iii. Toilet papier 
                           iv. Brandstof. 
                            v. Bouwmateriaal  
     b. Het importeren van consumentenproducten die wel gemaakt kunnen worden met een 
          koolstof negatieve gewas, maar zijn het niet, is verboden. 
     c. Het produceren van consumentenproducten die niet gemaakt zijn van een koolstof 
         negatieve gewas is verboden. 



Artikel 29. 
Patentrecht 
     a. De Staat is vrijgesteld van het patentrecht. 
     b. De Staat is bevoegd om alles wat bijdraagt aan het Welzijn van het leven in zijn algeheel 
          te implementeren, te gebruiken en/ of in gang zetten wat onder het patentrecht valt, of 
          zou kunnen vallen. 
                 i. Inclusief onuitgebracht patenten die opgekocht zijn door grote bedrijven, die er 
                    dan niks mee doen. 
               ii. Uiteraard mag de bedenker of uitvinder Eer en Lof verwachten. 
              iii. De bedenker of uitvinder mag een vergoeding vragen. 
                          I. Waarbij De Staat mag overgaan tot gedeeltelijk of volledig uitvoering van 
                              het verzoek. 
     c. De Staat behoudt het Recht om dingen, die naar eigen zeggen gebreken hebben, te 
         dupliceren en uit brengen met de nodige aanpassingen, conform de ideeën van De 
         Staat. 
                i. De bedenker of uitvinder mag een vergoeding vragen. 
                          I. Waarbij De Staat mag overgaan tot gedeeltelijk of volledig uitvoering van 
                              het verzoek. 

Artikel 30a. 
Betalsingdienst 
     a. Is verantwoordelijk voor het continu toetsen wie als natuur of rechts persoon wel of niet 
         onder Midden, Klein Bedrijf (MKB) valt. 
     b. MKB worden enkel belast wanneer eenieder te weinig van hun vermogen gebruiken ten 
         goede van hun personeel. 
                i. Te bepalen door de Tweede Kamer. 
     c. ZZP’ers betalen geen belasting, tenzij zij in overtreding zijn van Artikel 30.a. 
     d. De Staat is bevoegd om inkomen en/ of vermogen van, non MKB, bedrijven, in de 
          breedste zin van het woord, te belasten zoveel als De Staat dat zelf wenst. 
                i. Met als doel, het voorkomen van nutteloos hamsteren van geld. 
               ii. Eenieder waarvan hamsteren is geconstateerd, wordt bezoekt door de BBP. 
                           i. De BBP onderzoekt of er een doel is en of deze wel nut heeft. Oftewel 
                              een positief bijdrage heeft tot de maatschappij. 
     e. De Staat bepaalt door middel van een ⅔ meerderheid referendum van het Parlement 
         wat wel en wat niet onder MKB valt. 

Artikel 30b. 
ErfRecht 
     a. Bij alle gevallen waarbij er geërfd is, is er geen belastingplicht. 

Artikel 30c. 
Belasting van nieuwe personenauto’s en motorrijwielen c.q. BPM 
     a. Nieuwe personenauto’s en motorrijwielen zijn stapsgewijs duurder. 
              i. Goedkoopste klasse 25% duurder, eerstvolgende klasse 50% duurder, volgende 
                  klasse 75% duurder, volgende klasse 100% duurder, volgende klasse 125% 
                  duurder, volgende klasse 150% duurder ensovoorts. 
             ii. Prijsklassen zijn door een, ⅔ meerderheid, Parlementair referendum te bepalen. 
     b. Toelichting, 
               i. Doordat de nieuwprijs stapsgewijs duurder wordt is het doel om de rijken onder 
                  de bevolking de mogelijkheid te geven om, verhoudingsgewijs tot eenieders 



                   vermogen, een gelijkaardig gevoel te geven, in de zin: “wanneer ik die of die auto 
                   koop, dan ben ik het grootste gedeelte van mijn spaargeld kwijt.” 
             ii. Ter compensatie van geen wegenbelasting. 
            iii. Relaxt leven voor iedereen, 
                          i. door geen wegenbelasting plicht en Staats WA- verzekering. 
             iv. De bevolking moet langer sparen voor een nieuwe auto, hierdoor vertragen we 
                   consumptie en hopelijk productie, vervolgens doet de bevolking langer met 
                    tweedehands autos.. 
                           i. In Tegenstelling tot oud nederlandse wetgeving waarbij eenieder 
                               makkelijker een auto kon kopen maar dan slaaf was om te blijven werken 
                               voor de vaste lasten, wegenbelasting en WA- verzekering. 
             v. Bijkomend voordeel, er is meer vraag naar onderhoudsmonteurs en onderdelen. 
                           i. Autos gaan langer mee en zijn We zuiniger met onze grondstoffen. 

Artikel 30d. 
Belasting van nieuwe recreatie boten, jachten en schepen 
     a. Nieuwe recreatie boten, jachten en schepen zijn stapsgewijs duurder. 
                   i. Goedkoopste klasse 25% duurder, eerstvolgende klasse 50% duurder, volgende 
                       klasse 75% duurder, volgende klasse 100% duurder, volgende klasse 125% 
                       duurder, volgende klasse 150% duurder ensovoorts. 
                 ii. Prijsklassen zijn door een, ⅔ meerderheid, Parlementair referendum te bepalen. 

Artikel 31a. 
De Staats Bank 
     a. Bron van de Nationale Munt. 
                  i. Creëert en vernietigt de Nationale Munt naar verlangen van De Staat. 
                 ii. Houd de maatschappij draaiend. 

Artikel 31b. 
Overige Banken 
      a. Mogen geen leningen verstrekken. 
      b. Mogen geen rente voor open negatief saldo in rekening brengen. 
      c. Mogen wel een vast maandbedrag in rekening brengen voor het openhouden van 
          bankrekeningen en handelen van het betalingsverkeer. 
     d. Mogen vooruit betaald kreditkaarten, zoal mastercard en visa, verstrekken tegen een 
          vast bedrag per jaar. Equivalent met 10 euro per jaar. Gebaseerd op de koers van 2020. 

Artikel 31c. 
Trading/ Handel Banken 
     a. Mogen geen spread, verspreiding, tussen bod en vraag prijs zetten. 
     b. Mogen geen rente vragen, noch geven voor openstaande posities. 
     c. Mogen open posities niet periodiek sluiten, het zogeheten ‘rollover’ 
     d. Mogen enkel een bescheiden commissie vragen voor het openen van een positie. 

Artikel 32 
De Nationale Munt 
     a. Is geen cryptocurrency. 
     b. Is voor zowel contant als digitale betalingen. 
                i. Contant geld blijft en mag nooit uit de maatschappij verdwijnen. 
     c. Wordt gebruikt door natuur personen en rechtspersonen. 



     d. Heeft een waarde 1 Nationale Munt staat gelijk aan 10 euro van het jaar 2020. 
               i. Waarbij, afhankelijk van de Euro inflatie factor vanaf 2020, 
                   1 Nationale Munt een x% meer Euro waard is. 
     e. De Nationale Munt dient door het Parlement benoemd te worden. 
               i. Wordt de Nationale Munt, Gulden, Florijn of iets anders genoemd? 

Artikel 33a. 
Huwelijken 
     a. De Staat bekostigt alle sexueel getint ‘Geen Seks voor het Huwelijk.’ Huwelijken. 
                 i. Degene die een maagd trouwt ontvangt een 3x grotere Huwelijk dan degene die 
                     een vreemde vrouw trouwt. 
               ii. Vrouwen die maagd trouwen krijgen ook een 7 weeks Huwelijksreis naar keuze. 
     b. Het minimum leeftijd om zelfstandig in het Huwelijk te treden is 18 kalender jaar. 
     c. Dialoog is essentieel. 
                i. Mannen dienen eerlijk de vrouw(en) ten Huwelijk te vragen. Vrouwen dienen van 
                    tevoren te weten hoeveel vrouwen de man wilt en wat de bedoeling is van het 
                    Huwelijk. 
              ii. Vrouwen dienen eerlijk aan te geven wat ze zelf uit het Huwelijk wensen. 
             iii. Er dient duidelijkheid te zijn in de zin van, wie is de kompass? 
                        I. Normaliter is dit de vrouw(en). 
     d. Het is aangemoedigd om maagd van huis uit te trouwen. 
               i. Alle die van huis uit trouwen, waarbij alle betrokken 
                   maagd zijn, mogen de grootste feesten en nieuwbouw huizen, gebouwd conform 
                   gehuwde wensen, verwachten. 
                      I. * echter mogen ze geen kasteel verwachten, maar een herenhuis of 
                             soortgelijke, waarbij er voldoende ruimte is voor rust tussen de gehuwde 
                             en overige gezinsleden. 
                    II. Het totale erf mag ongeveer 650m2 te zijn 
                   III. De tuin dient ongeveer 450m2 te zijn. 
                   IV. De meerwaarde, boven klasse 1 huizen, wordt als hypotheek genoteerd. 
                         Echter krijgen de pas gehuwde een soepele regeling. 
                                 I. Wanneer er gewerkt wordt, dan betalen ze met ⅓ van hun 
                                      inkomsten hun hypotheek af. 
                                               I. Zonder werk verplichting. 
     e. Bij alle Huwelijken dient er een Huwelijks overeenkomst te zijn. Waarop eenieder kan 
         beroepen. 
                   i. Huwelijken zijn enkel geldig met schriftelijke huwelijksovereenkomst, hoe 
                       gedetailleerd hoe beter. 
                  ii. Ingeval dat één van de gehuwde niet aan de afspraak houd, volgt er de TBS 
                       procedure. 
     f. Eens gehuwd, is altijd gehuwd. 
                   i. Bij alle gevallen waarbij het Huwelijks overeenkomst niet geëerd wordt volgt er 
                       TBS. 
     g. Eenieder die gehuwd is, is GrondWettelijk gezien meerderjarig, zo niet volwassen. 
     h. Niemand is verplicht om in het huwelijk te treden.     

Artikel 33b. 
Ongehuwd seksuele handelingen 
     a. Onder de 18 jaar is verboden. En sterk afgeraden door De Staat. 
     b. Het is de taak van de samenleving om kinderen te beschermen van seksuele impulsen. 



Artikel 34. 
Huwelijks en overige relaties problemen. 
     a. Bij onenigheid komt de Begeleidings Beveiligings Politie bemiddelen. 
                 i. Hun taak is het noteren en beoordelen van de gepresenteerde waarheden. 
                ii. Rechterlijke uitspraken doen aan de hand van de situatie. 
               iii. Toezien op naleving van die uitspraken. 
                         I. Onmiddellijk interventie verrichten wanneer de naleving van Rechterlijke 
                             uitspraken dreigen verbroken te worden. 
                iv. Eenieder die niet eens is met de Rechterlijke uitspraak van de BBP, dient in 
                     beroep te gaan, eerder dat de Rechterlijke uitspraak ontdaan is. 
     b. Alle leden van een Huwelijk worden door de Begeleidings Beveiligings Politie in de 
          gaten gehouden, waarbij gelet wordt dat niemand vreemd gaat. 
                 i. In geval dat eenieder de neiging heeft vreemd te gaan c.q. Ongepast Flirtgedrag 
                     vertoont grijp de Begeleidings Beveiligings Politie onmiddellijk in en attendeert 
                     degene dat die gehuwd is. 
               ii. Bij geen gehoor is het standaard procedure om de ongehoorzame te arresteren 
                   door de Marechaussee en in een TBS hechtenis inrichting voor gehuwde te 
                   plaatsen. Bedoelt voor partners die de neiging hebben tot vreemdgaan c.q. Met 
                   onechtelijke band, tot kennis komen tot de tegenovergestelde geslacht. 
                            I. Deze instellingen zijn hele grote afgesloten, eersteklas voorzieningen, 
                                beste van de beste isolatie ruimtes voorzien met alle gemakken. Bedoelt 
                                enkel wanneer er een noodsituatie opduikt waarvan permanent toezicht 
                               door de BBP niet mogelijk is. Of wanneer toezicht alleen onvoldoende is. 
                         II. De geïsoleerde kan buiten d.m.v. een van de volgende mogelijkheden. 
                                    1. Er is weer BBP beschikbaar voor permanent begeleiding in de 
                                        maatschappij. 
                                    2. 3 dagen lang, elke dag 3x (‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds) 
                                        hardop zeggen. ‘Ik ben gehuwd en doordat ik dat weet, weerhoud 
                                        mij dat om tot kennis te komen tot een onechtelijk band met de 
                                        tegenovergestelde geslacht.’ 
                                   3. Door een hoger beroep verkregen Rechterlijk uitspraak. 
     c. In gevallen dat er kinderen bij betrokken zijn. 
                  i. Deze blijven in het ouderlijke huis. 
                 ii. De BBP beoordeeld de situatie en past bemiddeling toe wanneer nodig. 
                iii. Het mag niet zo zijn dat de vertrekkende ouder de kinderen mee neemt. 
                iv. Indien nodig helpt de BBP met het verzorgen van de kinderen. 
                               I. Dit kan simpele dingen zijn zoals meelopen naar of van school. 
                             II. Dit kan ook ingrijpende dingen zijn zoals oppassen voor een aantal 
                                   uurtjes. 

Artikel 35. 
Prostitutie 
     a. Prostituees, zijn seksueel georiënteerde maatschappelijke dienst vrouwen. 
     b. Alleen vrijwillige Prostitutie is toegestaan. 
     c. Bestemde Prostitutiegebieden zijn voorzien met voldoende hygiënisch faciliteiten om te 
          kunnen wassen en ontlasten. 
     d. Alle Prostituees ontvangen een loon en Salaris van De Staat. 
                 i. Hierdoor is het niet meer zo dat enkel mannen met geld geholpen worden. 
                ii. Tevens is er geen tijdslimiet meer van 10 minuten per klant. 
               iii. Het loon en Salaris van Prostituees is gelijk aan dat van leden van het Kabinet. 



     e. Prostituees, zijn er voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor mannen die ongehuwd zijn 
          en geen voorkeur hebben voor vreemde vrouwen. 
     f. De minimum leeftijd om deel te nemen aan het prostitutiebranche is 18 jaar. 
     g. De minimumleeftijd om te werken in de prostitutiebranche is 23 jaar. 

Artikel 36a. 
Creativiteit beoefenen 
     a. Ieder heeft het recht om zijn creativiteit te beoefenen. De Staat helpt u daarbij, zeg maar 
          wat u nodig heeft via de Sociale dienst. 
     b. Het is de taak van de Sociale dienst om uw plannen concrete vorm te geven, zodat deze 
          daadwerkelijk uitvoerbaar zijn. 
     c. Wanneer uw creatie voor het grote publiek is, en realistisch, dan mag de Sociale dienst 
          alle middelen inzetten om u te helpen met uw creatie. 
                  i. Waarbij u project leider bent van uw eigen creativiteit. 

Artikel 36b. 
Horeca en overige uitgaansgelegenheden 
     a. Verplicht entree kosten voor cafés en discotheken is verboden. 
     b. Degene die onder MKB vallen worden, via de belastingdienst, gesubsidieerd d.m.v. de 
          Sociale ZekerheidsWet (Artikel 3). 
                          I. Dit betekent dat cafés die anderzijds wel gezellig zijn maar onvoldoende 
                              omzet hebben om voor al hun vaste lasten te betalen, mogen genieten 
                               van een gegarandeerd, maandelijks uitgekeerd, Netto bedrag. 
                       II. De Begeleidings Beveiligings Politie ziet toe dat uitbaters geen corruptie 
                            plegen met hun boekhouding. 
     c. Mogen 24 uur/ 3 dagen per week open zijn, daar waar ze geen overlast veroorzaken. 
     d. Begeleidings Beveiligings Politie is aanwezig bij alle uitgaansgelegenheden waar 
          normaliter beveiliging is. (zo zijn uitbaters beveiligings kosten bespaard.) 

Artikel 37a. 
Energie Winning en Besteding 
     a. Het is verboden om energie te winnen in of uit natuurgebieden. 
               i. Geen biomassa uit natuurgebieden., van zowel Staats beheer als prive. 
                          I. Ook geïmporteerde Biomassa is verboden. 
              ii. Geen Windmolens of zonnepanelen parken in natuurgebieden. 
             iii. Geen Centrales in welk form dan ook. 
     b. De Staat stelt de voorkeur aan Geothermisch energie boven wind, zon en radioactieve 
          kernenergie. 
               i. De Staat blijft aanhoudend Geothermische fabrieken c.q. Plants bouwen totdat 
                  Nederland volledig zelfvoorzienend van stroom is. 
     c. Het landelijk Warmtenetwerk. 
               i. Is een verzameling van warmtenetten aangedreven door grote 
                  warmtepompsystemen. 
             ii. Deze systemen worden gebruikt voor 
                          I. Verwarming in de winter. 
                        II. Verkoeling in de zomer. 
                       III. Warm water heel de jaar door. 
            iii. De Staat neemt zelf het initiatief in het aanleggen en bouwen van grote 
                  warmtepompsystemen, elk geschikt voor warmtenetten met 6000 aangesloten 
                  woningen en utiliteitsgebouwen (vooral kantoren). 



                         I. De Staat blijf voortdurend en aanhoudend het aanleggen en bouwen van 
                             grote warmtepompsystemen stimuleren d.m.v. 100% subsidie en 100% 
                             eigen inzet, totdat de totaal van zo’n 2000 grote warmtepompsystemen 
                             zijn voltooid. 
                                        i. Wat voldoende verwarming en koeling verzorgt voor 12.000.000 
                                            aangesloten woningen en utiliteitsgebouwen (vooral kantoren). 
              iv. De Staat subsidieert c.q. Bekostigt alle kosten verbonden met het aanleggen en 
                    onderhoud van warmtepompen. En maakt publiekelijk beschikbaar; 
                            I. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven. 
                          II. Overzicht, door De Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                                      i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
               v. Het commercieel verkoop en productie van airconditioning eenheden voor 
                    woningen en utiliteitsgebouwen, die warmte afdragen aan het buitenlucht is 
                    verboden. 
     d. De Staat stelt alle benodigdheden om woningen te voorzien met, duurzaam verkregen 
            en volledig te hergebruiken, zonnepanelen beschikbaar. 
                           I. Inclusief een lijst goedgekeurd, duurzaam verkregen, materiaal. 
                         II. Inclusief een lijst, door de Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven.. 
                       III. Inclusief een lijst, door de Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                                        i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
                                      ii. Alle woningen worden aangesloten op Vanadium Redox Batterij 
opslag 
                                           centrales. (Artikel 37b.a) 
                                                  I. Deze centrales waarborgen een continuïteit aan stroom. 
     e. Waterstof 
                i. Wordt naar verlangen geproduceerd. 
               ii. Enkel de electrolyse methode is toegestaan. 
             iii. Ingeval het Vanadium Redox Batterij opslag net (Artikel 37b.a) 80% vol is, dan 
                  wordt de excess stroom gebruikt om Waterstof te produceren. 
                          I. Voor opslag zie Artikel 37b.a.1 
     f. Windturbines voor landelijk energiewinning. 
                i. Nieuwbouw van windturbines is niet toegestaan. 
               ii. Bestaande windturbines worden aangehouden totdat deze aan ingrijpend 
                    reparatie toe zijn. 
              iii. Langzaam maar zeker wordt het gehele windturbine netwerk afgebroken. 
                          I. Telkens wanneer een windturbine niet eenvoudig te repareren valt. 
     g. Nucleaire centrales 
                 i. Kernfusie c.q. ‘Coldfusion heeft de absolute voorkeur boven kernsplijting. 
                ii. Thorium centrales hebben de voorkeur over uranium centrales. 
              iii. Nieuwbouw van een kernsplijtings centrale is alleen toegestaan wanneer blijkt 
                    dat er onvoldoende Geo-thermisch energie beschikbaar is en kernfusie c.q. 
                     ‘Coldfusion’ centrale niet mogelijk is. 
                            I. In een dergelijk geval, dan mag een uranium centrale alleen gebouwd 
                               worden wanneer blijkt dat een Thoriumcentrale technisch onmogelijk is. 
     h. Biomassa. 
                  i. Is uitsluitend gemaakt van het overschot van koolstof negatieve gewassen. 
                 ii. Commerciële teelt, speciaal bedoeld voor biomassa is verboden. 

Artikel 37b. 
Energie opslag 



     a. Verticale waterstof tanks. 
               i. Waterstof productie (Artikel 37a.e) wordt stopgezet wanneer deze tanks 90% vol 
                    zijn. De overbodig stroom gaat terug naar de Vanadium Redox Batterij opslag 
                    centrales. 
     b. Vanadium Redox Batterijen worden op grote schaal gebruikt om al het ongebruikt 
          zonnen energie op te vangen. 
                i. Net als Nederland Warmtenetten heeft, zijn dit dan energie netten. 
               ii. De Vanadium Redox Batterij opslag centrales kunnen in de nabije omgeving 
                    gebouwd worden net als de grote warmtepompsystemen. (Artikel 37a.c.iii.) 
              iii. Voordeel van Vanadium Redox Batterijen is dat er geen energieverlies is en 
                    geen degradatie is. Wat betekent dat deze systemen heel lang mee gaan. 
              iv. Ingeval de opslag 90% vol is dan ontvangen alle aangesloten zonnepanelen, tot 
                   de net groep, de instructie om geen stroom meer te leveren aan het net. 
               v. Deze energie netten zijn zo gemaakt dat wanneer de Vanadium Redox Batterij 
                   opslag centrales 90% vol zijn, er voldoende stroom is voor, gemiddeld, 3 dagen. 

Artikel 37c. 
Energie beleid toelichting. 
     a. Door de combinatie van de energienet, warmtenet en aanvullende Geothermische plants 
          c.q. Fabrieken is Nederland volledig onafhankelijk van extern stroom import. 
               i. Een warmtepomp warmtenet verbruikt 300 tot 500% minder energie dan 
                   verwarmings netten op gas. 
              ii. De door De Staat gesubsidieerde Zonnepanelen, op alle daken van woningen en 
                   utiliteitsgebouwen, leveren normaliter voldoende stroom voor eigen gebruik. Alle 
                   stroom dat nog over is wordt opgeslagen in de Vanadium Redox Batterij opslag 
                   centrales, wat vervolgens weer gebruikt wordt wanneer er geen zon is. 
             iii. Door middel van de aanvullende Geothermische plants c.q. Fabrieken is 
                   Nederland volledig gedekt. 

Artikel 37d. 
Energie Infrastructuur. 
     a. Het is verboden voor de overheid om goed functionerende gasleidingen te verwijderen. 
     b. Bestaande gasleidingen dienen Waterstof geschikt gemaakt te worden. 
               i. De Staat blijft aanhouden het bestaand gasleiding netwerk klaar te maken voor 
                   Waterstof gebruik. 

Artikel 38. 
Dieren bescherming 
     a. Dierproeven mag alleen met als doel: de dagen te verlengen of herstel van beschadigt, 
         gebroken of vermiste lichaamsdelen. 
               i. En dan alleen bij geschikte kandidaten. Degene die oud of geblesseerd zijn. 
              ii. Met gezond verstand kijkt men naar het doel en maakt een ethisch plan, hoe 
                   deze te bereiken. 
     b. De BBP controleert, door middel van steekproeven, alle praktijken en hun bezigheden. 

Artikel 39. 
Discriminatie 
     a. De Overheid mag niet discrimineren op vorm en of uiterlijk van wezens. Overigens ook 
         niet op Intelligentie, Intelligentie bepaald niet de gelijkwaardigheid. 
               i. Al het leven is gelijk aan één. Oftewel, alles is één. 



     b. Geen discriminatie op basis van financieel vermogen m.b.t. Alles wat onder de sociale 
          zekerheidsWet valt. In praktijk betekent dit; 
                i. Geen prijs kaartjes meer in het zicht van de consument. 
               ii. Kassa’s verdwijnen uit het zicht. 
              iii. Achter de schermen worden alle bonnen opgestuurd naar De Staat. 
              iv. Zo ontstaat ware vraag en aanbod. 
               v. Consumenten kijken naar kwaliteit en niet naar prijs. 
              vi. Op is op. 

Artikel 40 
Sociale dienst 
     a. Is daar om eenieder te dienen m.b.t. het uitvoeren van eenieders Creativiteit. 
               i. De Sociale dienst helpt u d.m.v. coördineren en u te verwijzen naar degene die u 
                   kan helpen uw doel te bereiken. 
     b. Is daar om alle Staats Betaalde Huwelijken te organiseren. 
               i. Of helpen te organiseren. Eenieder dient zelf aan te geven wat de wensen zijn. 
     c. Is daar voor het afhandelen van subsidieaanvragen in gang gezet door de BBP. 
Toelichting. 
     d. Rol Sociale dienst is anders omdat er geen bijstandsuitkeringen meer zijn. 
               i. De wet werk en bijstand (wwb) van het oud nederlands wetboek is vervangen 
                  door de Sociale ZekerheidsWet (Artikel 3.) 

Artikel 41 
Subsidies, overige. 
     a. Eenieder bedrijf of ZZP’er kan subsidie aanvragen bij De Staat, via de sociale dienst, 
          voor alle aangenomen werkzaamheden waarvan een vaste prijs is afgesproken, maar 
           toch tegen onvoorziene kosten zijn opgelopen. Mits; 
                    1. De afspraak was gemaakt in bijzijn van de Begeleidings Beveiligings Politie. 
                               i. De BBP is getuige en Rechter van de gemaakte afspraken. 
                              ii. De Begeleidings Beveiligings Politie beoordeeld of afspraken eerlijk, 
reëel 
                                   en juist zijn. 
                   2. Met stempel en handtekening van de BBP is de afspraak goedgekeurd. 
                   3. Via de Sociale dienst is gedeclareerd. 
            Praktijkvoorbeeld: 
             klant en bedrijf spreken €20.000,- af voor autoherstel, waarbij de BBP de afspraak 
heeft 
             goedgekeurd maar de kosten zijn meer dan verwacht. 
                        Het bedrijf meldt het verschil bij de De Begeleidings Beveiligings Politie. De 
BBP 
                         controleert of dit klopt en bevestigt dit met handtekening en BBP stempel. 
                        Het bedrijf kan dan via de Sociale dienst het verschil terug krijgen. 
                        De Sociale dienst declareert het bedrag binnen 3 werkdagen bij de Staatsbank, 
                        die dan het bedrag direct overmaakt naar het herstelbedrijf. 

Artikel 42 
Reclame 
     a. Reclame op tv is beperkt toegestaan. 
                 i. Reclame op tv mag enkel op speciaal reclame kanalen. 
                ii. De staat stelt deze kanalen beschikbaar voor iedereen. 



                          I. Voordeel hiervan is dat vermogen geen rol meer speelt en geen 
                              belemmering meer is voor ieder die reclame wenst te doen. 
              iii. Tv zenders die voorheen inkomsten ontvingen van reclame op hun zenders 
                    ontvangen nu van De Staat compensatie gelijk aan de gemiddeld reclame tarief 
                    berekend dmv het kijkers tot zender ratio per maand. 
     b. Reclame op internet is beperkt toegestaan. 
                i. Reclame voor eerste partij is toegestaan. 
               ii. Reclame voor derde partij is verboden. 
                          I. Tenzij het om affiliatie links gaat. 
     c. Reclame op alle gratis apps is verboden. 
                 i. Ter compensatie komt er een tikker c.q. teller die afgaat op de plekken waar 
                     voorheen een reclamespot was. 
                ii. Via de inkomsten en belastingdienst betaald De Staat, maandelijks, uit aan de 
                     bedenker of creatie team van het app. 
     d. Het doel is om meer bevolkings leden aan het winkelen te krijgen, zonder reclame moet 
         het volk zelf op zoek naar hun wensen. Ipv wensen geïndoctrineerd te krijgen. 
     e. Papier gebruikt voor deur aan deur reclame mag uitsluitend gemaakt zijn van koolstof 
         negatieve gewassen. 
                  i. Tot nader bericht geving is alleen hennep papier toegestaan voor deze 
                      doeleinden. 

Artikel 43. 
Identificatie, Identificatieplicht en vreemdelingen. 
     a. Begeleidings Beveiligings Politie en Defensie mogen uw natuurpersoon identiteit op 
          vragen. 
                 i. Defensie i.v.m. gesloten grenzen. 
     b. Binnenland is identificatie niet verplicht op zak te hebben, BBP kan gewoon mee na 
          eenieders verblijf, indien verdacht wordt van illegaal verblijf binnen het land. 
      c. Wanneer de Begeleidings Beveiligings Politie vraagt naar het Identiteit van eenieder. 
          Dan wordt het van eenieder verwacht om mee te werken, puur voor de souplesse van 
          het protocol. 
                   i. Eenieder heeft echter het Recht om te weigeren. 
                  ii. De BBP is dan wel bevoegd om eenieder te volgen c.q. stalken om te zien waar 
                       eenieder woont, wat eenieder doet, en wie eenieder is. 
                iii. Blijkt uit onderzoek dat eenieder die geen nederlander is, dan wordt er in overleg 
                      met de Ministerie van Vreemdelingenzaken gekeken hoe de vreemdeling terug 
                      naar eigen land gestuurd kan worden. 
                             I. De vreemdeling ontvangt een keuze van de BBP, ofwel draagt de 
                                  vreemdeling een tracker, ofwel wordt de vreemdeling in hechtenis 
                                  genomen door de Marechaussee. 
                iv. Zodra er een uitzettings oplossing is gevonden, wordt de vreemdeling gevorderd 
                     om vrijwillig mee te werken met de BBP, bij geen gehoor wordt de 
Marechaussee 
                     ingeschakeld. 
     d. Leden van BBP, Marechaussee, Justitie en Defensie zijn, direct, verplicht om hun 
          identiteit te laten zien aan eenieder die er naar vraagt. 
     e. Bij grensovergang is identificatie verplicht. 

Artikel 44. 
De Koning van Nederland 



     a. Behoudt, tot nader berichtgeving, zijn eretitel en persoonlijke bezittingen. 
     b. Regerende statuten van de Koning zijn er niet en zijn traditioneel gezag is geannuleerd. 
                   i. Dat wil zeggen dat voor de Legitieme GrondWet El Royal is de Koning van 
                      Nederland een natuur persoon met eretitel en geen rechtspersoon met eretitel. 
     c. Is subject aan de sociale zekerheidsWet. 
     d. Koning Willem Alexander is de laatste, er komen geen andere Koning(en) van 
          Nederland. 
                   i. Effectief betekent dit dat enkel koning Willem Alexander recht heeft op een 
bezit 
                       uitkering, conform Artikel 3.c., alle overige leden van zijn gezin niet. 

Artikel 45. 
Wild Kamperen 
     a. Wild Kamperen is niet toegestaan in Natuurreservaten. 
     b. Wild Kamperen Is toegestaan bij Staats goedgekeurde gebieden. 
     c. Onder voorwaarde dat geen enkele aardbewoner last heeft van u, mag u ook in de 
         bebouwde kom Kamperen. 
                    i. De BBP controleert of niemand last heeft van uw aanwezigheid. 
     d. Daklozen die een mobilhome, camper, kampeerauto of een boot toegewezen krijgen van 
         De Staat mogen in overleg met de BBP een vast plek uitzoeken in hun omgeving om te 
         verblijven. 

Artikel 46. 
Natuur en polder gebieden 
     a. Het weg halen van bos of bos gedeeltes is verboden. 
     b. Het kappen van bomen is verboden. 
                i. Enkel uitzonderingen tot deze regel, zijn situaties waar een boom of bomen een 
                    levensgevaarlijk situatie vormen. Of zo ziek zijn dat ze niet meer te redden zijn. 
                            I. De BBP beoordeeld dit in gevallen waarbij het om de omgeving gaat. 
                          II. In geval dat er vermoed wordt dat er een ziekte is. Beoordelen twee 
                                onafhankelijke boomdokters, samen met de BBP, de gezondheid van de 
                                boom(en). 
                                        i. Is er leven in de boom(en)? Zo ja, dan is het niet toegestaan de 
                                            boom(en) te verwijderen. 
                                       ii. Is er een ongeneeslijke overdraagbare ziekte 
     c. Het weghalen van gemeente plantsoenen of gedeeltes ervan is verboden. 
                 i. Uitzondering tot deze regel is wanneer er een vervangend plantsoen komt. 
                          I. Onder Voorwaarde er geen dieren mee belast zijn. 
                                i. De BBP controleert of dit niet het geval is. 
                ii. Ingeval een gemeente wenst een plantsoen te vervangen voor verharding of 
                    bebouwing, dan is een provinciaal referendum, met een ⅔ meerderheid, vereist. 
                         I. Om in aanmerking te komen voor een provinciaal referendum, dient de 
                             BBP eerst te controleren of er geen dieren mogelijk zullen lijden door 
                             verwijdering van het desbetreffende plantsoen. 

Artikel 47. 
International Natuur en Milieu. 
     a. Het oerwoud is beschermd en mag niet verder beschadigt noch bedreigd worden. 
              i. Alle aangrenzende commerciële gewassen worden ontmanteld en het herstel 
                  van het oerwoud wordt aangemoedigd en gestimuleerd. 



            ii. Alle producten waarvan het gewas op het oerwoud gebied staat, neemt De Staat 
                niet af. 
          iii. De Staat zet alle beschikbare middelen in om het oerwoud volledig te herstellen. 
     b. Plastic dat gebruikt wordt voor niet vloeibare verpakkingen dient gemaakt te worden 
van, 
          in koud water oplosbaar plastic. 
     c. De Staat is continue actief bezig met het verwijderen van zwerfplastic uit de oceaan. 
            i. D.m.v. de volledige elektrische en autonoom zeilvrachtschepen die gebruikt 
               worden om overtollige pekel, afkomstig van de Staats beheerd zeewater 
               distillatie fabrieken, inzetten. 
          ii. Deze schepen zijn uitgerust om volgens het Boyan Slat methode, van 
               https://theoceancleanup.com/oceans/ , te werken. 
         iii. Deze Schepen zijn, naast zeilen, voorzien van Vanadium Redox Batterijen. 
     d. Zand wordt niet van de kust en/ of zeebodem weggehaald. 
            i. De Staat maakt haar eigen zand of wint het zand uit gebieden daarvoor bestemd, 
                indien zand nodig is. 
           ii. De Staat stelt de voorkeur voor Kalkhennep boven cement. Daar waar het kan, 
               wordt cement vervangen voor Kalkhennep. 
          iii. Co2 negatief beton is toegestaan. 
                     i. Mits er geen zand van de zeebodem of kust is weggehaald. 
     e. Landbouw in Afrika geschiedt opnieuw opgebouwd te worden met GMO vrij, streek 
         gerelateerde c.q. authentieke gewassen. 
     f. Commerciële jacht op aardbewoners, ter lucht, ter water, ter land is verboden. 
     g. Commercieel boerderijen met aardbewoners ter lucht, ter water, ter land is verboden. 
     h. Het vernietigen van natuur voor gewassen, zoals palmolie, is verboden. 
             i. Geen enkel product in Nederland mag iets bevatten van een gewas dat geplant 
                 is op grondgebied van Macro aardbewoners. 
           ii. Algen Oliën worden commercieel geproduceerd en overal gebruikt waar 
               voorheen overige milieu vernietigende oliën, zoals palmolie werd gebruikt. 
                         i. Waarvan Algen oliën bedoeld als voeding, mogen enkel gezonde 
                             essentiële vetten bevatten. 

Artikel 48a. 
Virus beleid 
     a. Alle stedelijk openbare gebouwen dienen continue virus bestendig c.q. viro proof te zijn. 
                i. Dit zijn in principe luchtzuiveringssystemen en zou het zijn dat virussen eigenlijk 
                   vanuit eenieders lichaam komen d.m.v. vervuiling van buitenaf. Dan functioneren 
                   deze systemen nog prima om overige vervuiling uit de lucht te houden. 
     b. De Staat stelt alle benodigdheden om een gebouw viro proof te maken beschikbaar. 
                i. Inclusief een lijst goedgekeurd materiaal. 
               ii. Inclusief een lijst, door de Staat gesubsidieerde, installatiebedrijven. 
              iii. Inclusief een lijst, door de Staat gesubsidieerde, onderhoudsbedrijven. 
                             i. Deze lijst bestaat enkel uit MKB en ZZP’ers. 
     c. De BBP controleert of certificaten in orde zijn en of de filters op tijd zijn verwisselt. 
     d. M.b.t. De Zorg. 
                i. Er zijn toegewijde afdelingen en of complete ziekenhuizen waar alle medische 
                    handelingen mogelijk zijn voor leden van de bevolking die ziek zijn met een 
virus. 
     e. Daarnaast stelt De Staat gevorderd onderzoek of een Virus echt leeft of niet. En niet 
         gewoon een gevolg is van vervuiling. 

https://theoceancleanup.com/oceans/


               i. M.a.w. stelt De Staat een nieuw, van de grond af, onderzoek in de kiem theorie. 
              ii. Te zien of kiemen niet gewoon te voorkomen zijn door middel van de omgeving 
                   rein te houden. 
                         i. Vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling. 
                                    ➢ Onzichtbare vervuiling, denk aan Elektromagnetische velden en 
                                         de blootstelling daaraan (EMF). 

Artikel 48b. 
Het Coronavirus c.q. Algemeen verkoudheid. 
     a. De paniek er omheen is eigenlijk een ziekte van de geest en valt onder de zorg voor 
         diegene die geestelijk steun nodig hebben. 
                i. In eerste instantie is het de BBP die uitleggen dat het volkomen normaal is dat 
                    virussen met onze lichamen kennismaken. En dat tijdens deze kennismaking, 
                    bekijkt ons lichaam hoe die de situatie aanpakt, dat heet een immuunsysteem, 
                    verder legt de BBP uit wat er op dat moment het beste gedaan kan worden. 
              ii. Daarnaast zijn er ook speciaal toegewijde afdelingen en of complete 
                   ziekenhuizen waar alle medische handelingen mogelijk zijn voor leden van de 
                   bevolking die ziek zijn met één of andere griepachtige virus. 
     b. Om tegemoet te komen voor alle die lijden aan Coronavirus waanzin. 
                i. Is de Wettelijk televisie, beeld formaat, norm het aspect ratio 21:9. 
                        ➢ Zo kunnen ze tijdens opnames makkelijk afstand houden van elkaar en 
                             toch ook makkelijk in beeld passen. 
               ii. Betaald de Staat, Staats kleding met bedrukking, 
                       ➢ “Houd anderhalf meter afstand, ik lijd aan Coronavirus waanzin.” 
                       ➢ “Back off, I am suffering from Coronavirus madness” 
                      I. Het is de taak van de Begeleidings Beveiligings Politie om iedereen aan 
                          te spreken die geen afstand houdt van alle dragers met de Staats, 
                          Coronavirus Waanzin, kleding. 
               iii. De Staat stelt volgelaatsmaskers zoals de ‘airshield pro powered respirator’, met 
                     hepa filters, beschikbaar voor alle die lijden aan Virus Waanzin, die 
noodzakelijk 
                     in extreem druk bevolkt gebieden moeten komen voor hun werk, waarbij de 
                     Staats kleding met bedrukking, conform artikel 49.b.ii., onvoldoende is. 
               iv. De Staat coördineert Horeca quarantaine uitgaansgelegenheden die een duur 
                     hebben van 14 à 21 dagen. 
                           I. De Staat subsidieert alle tekorten aan opbrengsten. 
                                       i. Het mag niet zo zijn dat personeel voor niks werkt. 
                        II. Deze uitgaansgelegenheden dienen aan de volgende voorwaarden te 
                             voldoen. 
                                       i. Volledige isolatie van de buitenwereld voor de periode van 14 à 21 
                                           dagen. 
                                     ii. Alle bezoekers, personeel en politie dienen voor de volledige duur 
                                         van de gelegenheid op locatie te blijven. 
                                    iii. Begeleidings Beveiligings Politie met Meestergraad EHBO vereist. 
                                    iv. Voldoende rust plekken, waar men kan rusten en slapen. 
                                     v. Voldoende gezond eten en vers water. 
                                    vi. Er dient een noodplan te zijn, dat goedgekeurd is door zowel de 
                                         wijkagent als de aanwezige BBP. 
     c. Alle die lijden aan Coronavirus Waanzin worden door De Staat aangemoedigt om 
         gezond te eten. 



                i. Dit geldt overigens voor heel de bevolking. 
     d. Alle die lijden aan Coronavirus Waanzin mogen bij de zorg terecht voor controle van 
hun 
         immuunsysteem. 
               i. Het is de taak van de zorg om het immuunsysteem optimaal te houden, en 
                  advies geven welke voedingsstoffen nodig zijn om dit te behalen. 

Artikel 48c. 
Gevaarlijk Virus c.q. parasieten uitbraken, zoals hondsdolheid. 
     a. Ingeval dat een soort gelijke parasiet uitbreekt, dan gaat De Staat in volledig 
         Waakzaamheid. 
               i. Voor de maximale incubatietijd, plus 11% Uit extra voorzorg, 
                       I. Doordat de Staat een 50% werkloosheids model hanteert kunt De Staat 
                           dit makkelijk aan. En kunt de Staat desnoods extra Overheidspersoneel 
                           oproepen c.q. Inzetten. 
     b. De Staat dient binnen de eerste week al grip op de zaak te hebben. 
              i. D.w.z. dat de meeste, zo niet alle, geïnfecteerde geïdentificeerd en in zorg 
                  gesteld zijn. 
     c. De Staat stelt, indien nodig, volgelaatsmaskers zoals de ‘airshield pro powered 
         respirator’, met hepa filters, zo niet volledig hermetisch afgesloten virus pakken 
         beschikbaar voor al het essentieel personeel. 
     d. Lockdown procedure; 
               i. Lockdowns zijn enkel mogelijk d.m.v. 
                      I. Een Parlementair referendum, met een ⅔ meerderheid, 
                               i. aangegeven door eigen initiatief van het Parlement. Of, 
                              ii. gehouden door het Kabinet. 
                     II. Wet Verandering. 
              ii. Niemand verlaat hun woning durend max incubatietijd +11%. 
             iii. Nodige bevoorrading wordt bezorgd door leden van de essentiële dienst. 
                   Samengesteld uit; 
                        I. Al het personeel verantwoordelijk voor voedsel productie en 
                            bevoorrading. 
                      II. Alle BBP en overige noodzakelijk Overheids personeel, waarvan hun 
                           werk week van 20 uur na onbeperkt gaat. Met een voorkeur inzet van 
                            50% in rust en 50% aan het werk. 
                                  i. Twee ploegen, 12 uur 7 dagen per week.. 
                                 ii. De BBP is mede verantwoordelijk, samen met de post, voor 
                                      levering van essentiële bevoorrading aan woningen. 
                                iii. De BBP is ook gelijk aanvullend zorg dienst aan huis. 
                                iv. Al het essentieel personeel draagt uitsluitend geschikte 
veiligheidsmiddelen. En 
                                      kan zo het eten bezorgen aan de bevolking thuis. 
                                 v. Tijdens de lockdown is het toegestaan, gelet op Artikel 15.c. , om, in 
overleg met 
                                      de Begeleidings Beveiligings Politie, buitenshuis te komen onder 
voorwaarde 
                                      eenieder, door De Staat goedgekeurde, virus c.q. parasieten 
veiligheidsmiddelen 
                                       aan heeft. 
                                               I. Tijdens dergelijke situaties, is het afgeraden om 



schijnveiligheid 
                                                   materialen te gebruiken. Vraag daarom de Staats 
goedgekeurde 
                                                   veiligheidsmiddelen aan. 
                                             II. Deze vallen onder Staats kleding. ( Artikel 3.a, Sociale 
zekerheidsWet ) 
                                       —————————- 
                                 *verder uitwerking van dit Artikel dient zo spoedig mogelijk geschied te 
zijn. Dit dient te 
                                   gebeuren in overleg met de Minister van Volksgezondheid, Minister van 
Wetenschap, 
                                   Minister van Defensie, Minister van Gezond Verstand en Minister van 
Het Echte Geluid. 

Artikel 49. 
Overname van het oud Nederlands grondwet 
     a. Voor functionaliteit van de maatschappij blijft alles van de voorheen, oud Nederlandse 
         grondwet, die niet conflicteert met De Legitieme GrondWet El Royal geldig. 

                                                                                   ———————- 
                                                                            Einde Legitieme GrondWet, 
                                                                                      Tot zo ver, aldus. 
                                                                          ————————————– 

                                                                       ———————— 
                                                                                Eventjes dit 
          Waarom een Sociale ZekerheidsWet in plaats van een basisinkomen? 
                  Antwoord: Omdat de bevolking onder het mom van een basisinkomen nog steeds 
slaaf is. 
                                       Het gevaar is aanwezig dat de bevolking het basisinkomen verkeerd 
uit geeft en 
                                       dan alsnog in de problemen komt. 
                                               i. Partij Voor De Mens en alle overige aardbewoners staat voor 
vrijheid. 
                                                   De bevolking onafhankelijk houden van geld, voor alle 
voornaamste 
                                                   essentiële aspecten van het leven, staat gelijk aan vrijheid. 
           Daarbij komen de volgende voordelen; 
                                 1. Besparing aan papieren per post, in de vorm van rekeningen en 
aanmaningen. 
                                2. Geen onnodig papierwerk, zoals het betalen van verplichte vaste lasten. 
                                3. Geen belasting aangifte plicht. 
                                4. Geen werk, geen problemen. 
                                5. Schulden worden alleen afgelost wanneer er gewerkt wordt. 
                                6. Geen voedselbanken. 
                                7. Zin om ergens heen te gaan, neemt eenieder gewoon het openbaar 
vervoer. 
            Laten we reëel zijn, 
                                        De Sociale ZekerheidsWet waarborgt een algeheel relaxte 



samenleving. 
                                                                              ———————— 

Regel 15.) 
Het Plan 
                                                         De implementatie en aan de Macht zetten 
                                                        van De Mondiaal Parlementaire Monarchie. 
                                                                    Beginnend hier in Nederland 
                                           met een meerderheids overwinning van de aankomende 
verkiezingen. 
                                       Doel is 150 zetels, maar 76 is voldoende om de Revolutie in gang te 
zetten. 
De weg naar voltooien is als volgt; 
     1. Alle ingeschreven leden promoten op de website van De Vereniging. 
                    *ons doel is tenminste 7 miljoen ingeschreven leden. 
                                  I. Stel Wij behalen dit, of meer, en bij de verkiezingen zien we een 
                                      sterk afwijkend nummer, dan mogen Wij fraude concluderen. 

     2. Tegelijkertijd, in de aanloop naar de verkiezingen , het volk duidelijk maken dat er een 
           wezenlijk verschil is tussen Menselijke personen en onMenselijke personen. 
                 a. De Menselijke personen noemen we Mensen en de onMenselijke personen 
                      noemen we Beesten. 
                        I. Zo is het volk te verdelen. 
                      II. Op de website van De Vereniging mag eenieder zichzelf presenteren en 
                           daarmee de verschillen goed laten zien tussen De Vereniging Mensen en 
                           al de rest van het volk, c.q. De te bekeren Beesten/ homosapiens. 
                 b. Overigens verzoeken Wij alle Beesten c.q. Het volk te bekeren tot Mens en 
gelijk 
                     in te schrijven tot De Vereniging c.q. De Mondiaal Parlementaire Monarchie. 

     3. Kandidatenlijst samenstellen.  
               a. Per kieskring mogen Wij 50 kandidaten uitbrengen. 
                      I. Half december geeft de kiesraad ons de software nodig voor het 
                          samenstelling van de kandidatenlijsten. 
                   II. Tot die tijd is het enkel Mensen in laten schrijven via link url. 
                 III. Als Wij alleen 50 kandidaten op de lijst zetten, dan is dat €225,- per 
                        kandidaats bijdrage, om zo aan de €11.250,- waarborgsom te komen. 
                 IV. Wanneer Wij onze vaste kandidaten beperken tot 20 stuks, d.w.z. dat er 
                        op elk kandidatenlijst per kieskring 20 dezelfde kandidaten en 30 
                        wisselende zijn. Dan is de bijdrage maar €11,25 per kandidaat. 
                  V. Daarom lijkt het ons wijsheid om eerst de kandidatenlijst samen te stellen 
                       en dan kijken op hoeveel het bijdrage per kandidaat uitkomt. 
                 VI. Logischerwijs, komen degene met de meeste stemmen dan in de Tweede 
                       Kamer. 

•        Dat gezegd te hebben zijn donaties welkom 
via https://www.onvermijdelijk.nl/#donaties  

       6. Vervolgens Direct implementatie van De Legitieme GrondWet El Royal. 

https://www.onvermijdelijk.nl/#donaties


               a. Akkoord, direct is een groot woord, maar vanuit gaand dat De Vereniging 
                    tenminste een 76 zetel meerderheid haalt moet dit geen probleem zijn. 
                         I. Zo maakt De Vereniging een duidelijk statement naar het buitenland toe 
                             en; 
                       II. kunnen Wij direct volgende verkiezingen houden conform de reglement 
                             van De Vereniging. 
                      III. Zijn Wij voor eens en altijd verlost van het Beest systeem. 
               b. De Vereniging maakt vervolgens onderscheid tussen 
                        I. Oud Nederland, met de daarbij horende grondwet van De Beest en 
                       II. Nieuw Nederland, met de daarbij horende GrondWet van De Mens. 
               c. Met, onder voorbehoud dat de genoemde akkoord gaan d.m.v inschrijving tot De 
                    Vereniging, de Volgende Ministers . 
                        I. Minister President.- o.v. Thierry Baudet. 
                                  i. Opmerking: Primaire taak is het coördineren van alle ministers, 
                                      bijspringen en meedenken over alles. Vertegenwoordiger van 
                                      Nederland. 
                      II. Minister van Immigratie, Emigratie en Remigratie.- o.v. Geert Wilders. 
                     III. Co – Minister van Financien,- Pedro Ramakers. 
                     IV. Co – Minister van Financien,- Arno Wellens 
                      V. Minister van Defensie.- Jeffery Lall. 
                     VI. Minister van Justitie en Veiligheid.- Daniel Danvers. 
                            Opmerking: 
                             i. Controleren van de BBP op juist handelen en niet corrupt te zijn. 
                   VII. Minister van Wetenschap en Kunst.- Willem Engel. 
                           Opmerking: 
                             i. Primaire Wetenschap taken: Innovatiewetenschappen m.b.t. het 
                                 terugdraaien van de epigenetisch klok stimuleren en toetsen. 
                                 Secundaire taak, controleren van alle gepresenteerde zaken 
                                 waarvan geclaimd wordt dat er een negatieve impact is voor de 
                                 volksgezondheid. 
                 VIII. Minister van Recht en Rechtvaardigheid.- Daniela Van Der Pluijm. 
                          Opmerking: 
                          ii. ziet toe dat de BBP opleiding c.q. onderwijs ontvangen/ krijgen 
                              m.b.t. het beoordelen of iets rechtvaardig is of niet. 
                    IX. Minister van Volksgezondheid.- Elke F. de Klerk. 
                           Opmerking: 
                            i. Is bevoegd alles in gang te zetten ter bevordering van de 
                                volksgezondheid. 
                           ii. Begeleid de zorg tot het niveau waarbij de zorg bekwaam genoeg 
                                is om eenieders immuunsysteem tot het niveau brengt, waarbij 
                                met gemak en efficiëntie elk bestaand virus uit de lichaam 
                                verdreven wordt. 
                                         I. Oftewel eenieders lymfesysteem optimaliseren. 
                     X. Minister van Onderwijs.- Marian Kerssens. 
                   XI. Minister van Voedselkwaliteit en Landbouw.- Sander de Jongh. 
                          Opmerking: 
                                  i. Naast kwaliteitscontrole; maximalisatie, efficiëntie van hoogst 
                                      nodige gewassen zoals bessen en hennepzaad, overigens de 
                                      hennepvezel kunnen gebruikt worden voor o.a. HennepKalk. 
                                 ii. Daarnaast het afbouw van het dierlijk vlees sector. 



                                iii. De dierlijk vlees sector transformeren tot gewas alternatieven. 
                  XII. Minister van Natuur en Dieren Welzijn.- Nancy Dorland. 
                XIII. Minister van Vrijheid.- Jelle Rademaker. 
                          Opmerking: 
                                  i. Primaire taak: Met plannen komen waarvan, meer, vrijheid 
                                      gecreëerd wordt. In de breedste zin van het begrip, voor alle 
                                       aardbewoners. 
                                ii. Werkt daarnaast nauw samen met de sociale dienst, om toe te 
                                     zien dat bevolkings verzoeken gerealiseerd worden. 
                 XIV. Minister van Openbaar Vervoer en Verkeer.- Sebastiaan Tieleman. 
                   XV. Minister van Infrastructuur.- Boris Potters. 
                 XVI. Minister van Binnenlandse zaken.- Anita Smeding. 
                           Opmerking: 
                            i. Taak: voornamelijk, maar niet uitsluitend, het coördineren en 
                                bedenken van evenementen binnen Nederland. 
                           ii. Tevens ook demonstraties die voor doen, de beste begeleiding en 
                                vrijheid geven, dat mogelijk is. 
                          iii. Daarnaast is deze Minister vrij om alles Binnenlandse onder de 
                                loep te nemen. 
                XVII. Minister van Vrede en Versterking van Vriendschap in binnen en 
                           buitenland.- Paul Freriks. 
              XVIII. Minister van Vrouwen belangen.- Jeno Hoogakker. 
                 XIX. Minister van Het vaccinatieprogramma. – Ramon Walter. 
                           Opmerking: 
                            i. Deze Minister werkt nauw samen met de Minister van 
                               Volksgezondheid en dient zowel controlerend als innoverend. 
                  XX. Minister van Milieu en Wonen.- Steven van der Heul. 
                 XXI. Minister van Het Echte Geluid en Media.- Robert Jensen. 
                           Opmerking: 
                            i. Is beschermende filter tussen de macht c.q. Overheid en de 
                               bevolking. 
              XXII. Minister van Gezond Verstand.- ??? 
                           i. Hier mag een Parlementair Referendum over beslissen. 
            XXIII. Overige Minister posten. Nog te bepalen. 

7. Hoe stapt Nederland uit de euro? Het financieel transitie fase. 
     a. Met het gehele digitaal euro vermogen van Nederland kopen we Bitcoin (BTC), 
         OmiseGO (OMG) en Steller (XLM). 
               I. De Tweede Kamer dient overeen te komen. Of Zelfs met een betere optie 
                    komen. En dan wel binnen drie weken na het overname van Nederland. 
     b. Tegelijkertijd zien alle Nederlanders op hun bankrekening, het equivalent aan 
          euro waarde, hun vermogen in de Nationale Munt. 
                I. Tegen de koers van 10 euro voor 1 Nationale Munt. 
  Daarnaast; 
     c. Iedere burger dient zo spoedig mogelijk, bij een Staats goedgekeurd online 
          wisselkantoor, een Crypto account. 
                  I. De Sociale Dienst helpt, indien nodig, iedere burger met het aanmaken 
                      van hun Crypto account. 
                II. De Staat zal zo spoedig mogelijk iedere burger een Crypto Wallet toe 



                      sturen. En via de Sociale Dienst overige uitleg geven in hoe eenieder met 
                      een Crypto Wallet dient om te gaan. 

8. Aansluitend erop pleegt Nederland een harde Nexit en sluit direct de grenzen. 
     a. Zonder enig akkoord stapt Nederland direct uit de Euro akkoord (Nexit). 
     b. Alle eventuele deals bespreekt Nederland naderhand. 
     c. Dit geldt ook voor alle andere banden met internationale organisaties die een 
          politieke tint hebben, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie c.q. World Health 
          Organization (WHO). 
     d. De grenzen worden permanent bewaakt door Defensie en Marechaussee. 
               I. Niemand komt Nederland meer binnen die hier niet woont. Of geen 
                   resident is van een buurland, met nationale Identiteit van dat land. 
     e. Toeristenbeleid dient via referendum en in overleg met de Tweede Kamer en 
         Kabinetsleden besloten te worden. 

9. Tijdelijke transitiefase van contant c.q. cash geld , van Euro naar Nationaal Munt. 
     a. Totdat Nederland voldoende contant geld heeft gedrukt van de Nationale Munt 
          blijven we contant euro’s gebruiken. 
     b. Wanneer er voldoende contant Nationaal geld is, mag de bevolking hun contante 
          euro geld inwisselen voor de Nationale Munt. 
     c. Om het Nederlands volk aan te moedigen om spoedig met Bitcoin hun cash 
          vermogen in te wisselen voor de Nationale Munt; hanteren Wij, voor een korte 
          periode van 3 weken, een koers equivalent van 5 euro voor 1 Nationale Munt. 
         Waarna de geldende koers van 10 euro voor 1 Nationale Munt vast blijft. 
     d. Nationale Munten zijn enkel maar in te wisselen met Bitcoin, OmiseGO (OMG) 
          en Steller (XLM). 
               I. De Tweede Kamer overeen te komen. Of Zelfs met een betere optie 
                   komen. En dan wel binnen drie weken na het overname van Nederland. 
     e. Al het ingewisselde contante euro geld laat Nederland Notarieel vastleggen en 
         stuurt Nederland aangetekend terug naar de ECB. 
     f. Nadat de burgers hun vermogen hebben ingewisseld voor de nieuwe Nationale 
        Munt, met Bitcoin of andere Cryptomunt, worden alle banden met de ECB en IMF 
        onmiddellijke verbroken d.m.v. bedanking en uitleg; 
             I. “Menselijk Nederland doet niet meer mee met het Beest systeem.” 

10. Dankzij de geïmplementeerde Nederlandse eigen monetair geld systeem , zijn alle 
       kosten die De Staat heeft voor het implementeren van De legitieme GrondWet El Royal, 
       voor De Staat zelf en is het mogelijk om dingen aan te pakken waardoor Nederland gaat 
       groeien en bloeien; Zo kan Nederland gelijk beginnen met het bouwen van; 
                a. Zeewater distillatie ontziltingsinstallaties (Artikel 5) 
                b. Het landelijk Warmtenetwerk (Artikel 37a.c.) 
                c. Geothermische krachtcentrales (Artikel 37a.b.i) 
               d. Duurzaam verkregen zonnepanelen energienetwerk (Artikel 37a.d en 37b.a) 
     Daarnaast houd Nederland de maatschappij draaiend door. 
                I. Met de Nationale Munt in het Binnenland alle betaal verkeer te regelen. 
               II. Met Bitcoin of andere Cryptomunt handelen in het buitenland. 
             III. Buitenlanders die binnen het land wensen te betalen, zijn verplicht om te 
                     betalen met Bitcoin of andere Parlementair goedgekeurd Cryptomunt. 



11. De Belastingdienst, inkomens en de Sociale ZekerheidsWet. 
      De Transitie Fase in stappen. 
                     1. De eerste stap is er voor zorgen dat alle inkomsten via de Belastingdienst 
                          op eenieders bankrekening komen. 
                     2. De tweede stap is er voor zorgen dat alle rekeningen die eenieder heeft 
                         voor vaste lasten, die gedekt worden door de Sociale ZekerheidsWet, bij 
                         de belastingdienst bekend zijn. 
                     3. De derde stap is dat de belastingdienst automatisch de bedragen inhoud 
                          voor al die rekeningen. 
                     4. De vierde stap en gelijk aansluitend op stap 3 is dat winkeliers hun 
                          declaraties c.q. bonnen, voor al het voedsel dat gedekt is door de Sociale 
                          ZekerheidsWet, opsturen naar de belastingdienst. Waarbij de 
                          belastingdienst deze vervolgens betaald. 
                                      I. Nu is dit minder ingewikkeld dan het lijkt. Want ipv dat men de 
                                          artikelen scant aan de kassa, geven winkeliers gewoon door 
                                          hoeveel ze hebben bijgevuld. Een mogelijkheid is dat ze tijdens 
                                           het vakkenvullen proces de artikelen scannen. 
                    5. De Belastingdienst heeft nu volledig controle over eenieders inkomen en 
                        keert een Netto bedrag uit op eenieders bankrekening nadat de verplichte 
                        vaste lasten zijn ingehouden. 
        Eindresultaat is een Belastingdienst dat al het harde papier werk doet.  
       Het enige wat eenieder verplicht te doen is, is hun inkomsten op te geven. 
         Een belastingformulier invullen is verleden tijd. 
                    6. Vermoedelijk zult Nederland meer Belasting medewerkers nodig hebben. 
                         i. Zo kunnen alle medewerkers van Budgetbeheer achtige bedrijven 
                             omgeschoold worden om bij de belastingdienst te gaan werken. 

12. De Begeleidings Beveiligings Politie (BBP) 
     a. Dient aanwezig te kunnen zijn; 
                I. Op elke hoek van de straat en op elke fiets pad. 
              II. In elke winkel en in elke horeca gelegenheid. 
         Om deze norm te bereiken, breiden we het BBP corps uit met tenminste 500.000 
         agenten. 
         Parkeerwachters, treinconducteurs, beveiligings medewerkers van alle branches, 
         BOA’s en dierenbeschermings medewerkers worden direct omgeschoold, 
         conform de eisen vermeld in artikel 20.b.VII tot Begeleidings Beveiligings Politie 
         (BBP), waarbij de verantwoordelijk organisaties opgenomen c.q. gefuseerd 
         worden met de Begeleidings Beveiligings Politie. 
     b. De Politie (BBP) corps wordt volledig hertraind om aan de eisen van De Staat te 
          voldoen. Elke (BBP) PolitieMens dient aan de volgende eisen te voldoen. 
                 i. Justitieel inzicht. 
                ii. Meester Graad EHBO, voor zowel Mens als overige aardbewoner. 
               iii. Meester Graad gezond verstand. 
               iv. Onderwijskundigheid. 
                v. Nederigheid. 
     c. Doordat de BBP Mensen beschikken over een Meestergraad gezond verstand en 
         EHBO is de tekort aan het zorgpersoneel grotendeels aangepakt. 
               I. Hypothetisch voorbeeld: Wanneer iemand plots last krijgt van een 
                   hartaanval, dan is er, in de regel, voldoende BBP in nabije omgeving om 
                  direct EHBO toe te passen. 



          De desbetreffende persoon kan dan, hopelijk nog, drukken op de BBP 
          oproepknop dat in elk lantaarnpaal zit. (Artikel 14.f.) en verwachten dat de 
          BBP binnen 1 minuut ter plaatse is voor het toepassen van EHBO en de 
          desbetreffende uit levensgevaar halen. 
     d. De Begeleidings Beveiligings Politie vervult o.a. de volgende taken. 
                          i. Algemeen surveillance en beveiliging. 
                                   I. Inclusief het aanwezig zijn bij alle sociaal bijeenkomsten. 
                                       Van zowel horeca als non horecagelegenheden. 
                                 II. Inclusief het neutraliseren van gevaarlijke situaties. 
                               III. Inclusief het opruimen van zwerfafval. 
                         ii. Eerste hulp bij ongevallen. 
                        iii. Eerste hulp bij verwaarloosde aardbewoners, van Macro tot micro. 
                             Bijvoorbeeld, Egel verzorging, hebben ze voldoende water in 
                             droog weer en voldoende eten in de herfst. 
                       iv. Algemeen bevolkings assistentie, bevolking vraagt en Politie 
                            gehoorzaamd. 
                       v. Algemeen sociaal interactie met de bevolking en overige 
                            aardbewoners. 
                                 I. De Begeleidings Beveiligings Politie dient, in principe, 
                                      iedereen te kennen. 
                                     En is belast met het algemeen toelichten van Menselijke 
                                    normen en waarden tijdens ontspannen gesprekken met 
                                    leden van de bevolking. 
     e. Kleine criminaliteit is hiermee ook verleden tijd. 
                  I. De BBP kan gelijk ingrijpen en eenieder desbetreffende crimineel gelijk 
                      een kortdurende TBS gesprek geven. Zo van ‘Hey, dat is niet de 
                      bedoeling!’ en verder uitleggen waarom niet en wat wel de bedoeling is. 
               II.  Nogmaals, het is de taak van de BBP om de bevolking te begeleiden naar 
                     Menselijkheid toe, oftewel onMenselijk volk te bekeren tot Menselijkheid. 
      f. Het is niet de taak van de BBP om boetes uit te schrijven of te arresteren. 

13. Sociale Dienst. 
     a. Alle medewerkers van maatschappelijk werk organisaties zoals aan-z ontvangen 
         per direct omscholen tot Sociale Dienst medewerkers. 
     b. De Sociale Dienst functioneert zoals die bedoeld is. 
              I. Sociaal in dienst van de maatschappij. 

14. De Zorg. 
     a. Doordat elk BBP een Meester is in EHBO, is de Zorgsector verlicht. 
                 I. Waar voorheen vele via huisartsenposten EHBO moesten gaan zoeken, 
                     worden slachtoffers nu direct geholpen door de BBP. 
     b. We breiden echter wel de infrastructuur van de zorg uit. Zodat; 
                 I. Er een ruime overcapaciteit is aan IC bedden met de daarbij horende IC 
                     apparatuur. 
               II. Er een ruime overcapaciteit is aan operatiekamers met de daarbij 
                   behorende apparatuur. 
     c. De strijd tegen de dood en beschadigt/ ontbrekende lichaamsdelen. 
                           i. We stellen onmiddellijk gevorderd onderzoek in het werk van Dr 
                               Sinclair met betrekking tot het terugdraaien van de biologische 
                               c.q. epigenetisch klok. Ter bestrijding van de dood. 



                         ii. We stellen onmiddellijk gevorderde onderzoek in het werk van de 
                              Yamanaka-factoren. Ter herstel van beschadigde zenuwen en 
                              opnieuw laten groeien van lichaamsdelen. 

15. Eeuwig Jong. 
     a. Doordat De Staat erkent heeft dat de dood een ziekte is, kunnen 
         wetenschappers nu onbelemmerd te werk gaan. 
     b. De Staat stelt gevorderd onderzoek in planten zoals de Astragalus en hun 
         effecten op telomeren. 
     c. De Staat is aanhoudend in het onderzoeken van hoe de epigenetisch klok werkt 
         en hoe deze terug te draaien tot een epigenetisch jong toestand. 

16. Wat gaat Nederland doen met alle dieren van de vleesindustrie , die niet meer 
commercieel geslacht mogen worden?. 
     a. Het lijkt De Staat verstandig om eerst de epigenetisch klok van al deze dieren te 
          bevriezen. 
     b. De Staat kan dan zien hoe dat gaat, of het idd mogelijk is om de dieren 
         permanent jong te houden. 
     c. De Staat kan dan zien of het mogelijk is om de epigenetisch klok van oudere 
         dieren terug te draaien tot een jong c.q. onvruchtbare toestand. 

17. Donor register. 
     a. Alle die in het register staan vragen we om een ondertekende verklaring terug te 
         sturen waarbij twee getuigen ondertekend hebben. 
     b. Alle die geregistreerd zijn en geen twee ondertekende getuigenissen hebben 
         worden verwijderd uit het donor register. 

18. Het EMF probleem . 
     a. Onmiddellijk de uitrol van 5G stop zetten. En alle bestaande 5G masten 
          uitschakelen voor nader onderzoek. 
     b. ( Dit punt is meer een idee op dit momenteel een idee.) 
         Ipv overal 4G, 5G etc. te bouwen, kunnen we kijken of het mogelijk is om een 
         netwerk in de wegen te plaatsen. Gezien navigatie onze grootste nood is. 
                 I. Met in iedere auto een signaal ontvangen dat deze info via kabel of zwak 
                     EMF naar de gebruikers ‘smartphone’ brengt. 
               II. Het is de bedoeling dat de straling van het EMF netwerk niet verder dan 
                     de breedte van de weg komt. 
              III. Via de zoveel mogelijk ecoducts kunnen, naast de overige dieren, 
                     insecten, zoals bijen, zonder EMF smog vrij door het land kunnen 
                     bewegen. Om van kolonie tot voedsel, bloemen, en terug te gaan. 
     c. Voor het EMF probleem dient de Tweede Kamer zo snel mogelijk een oplossing 
          voor te vinden. 

19. Het aanpakken van de Beesten, het onMenselijk volk . 
     a. Alle regerings, kabinet en overheidsmedewerkers die de Anti Mens, COVID-19, 
         beleid handhaving worden aanhouden en met terugwerkende kracht berecht en 
         veroordelen met 2 x de maximale hechtenis, zoals die is beschreven in hun, oud 
         Nederlands, wetboek als zijnde lid te zijn van een criminele/ misdadige 
         organisatie. 
     b. Alle mainstream media medewerkers die meewerken aan valse berichtgeving 



         worden aanhouden en met terugwerkende kracht berechten en veroordelen met 
         2 x het maximale hechtenis, zoals die is beschreven in hun, oud Nederlands, 
         wetboek als zijnde het vervaardigen van valsheid in geschriften. 
     c. Alle politieagenten die onnodig geweld hebben gepleegd of relschoppers zijn 
         geweest tijdens de COVID-19 operatie worden aanhouden en met 
         terugwerkende kracht berecht en veroordelen met 2 x de maximale hechtenis, 
          zoals die is beschreven in hun, oud Nederlands, wetboek als zijnde lid te zijn van 
          een criminele/ misdadige organisatie en geweldsdelicten. 
     d. Alle politieagenten die boetes uitschrijven voor niet strafbare feiten zijn; 
                 I. Medeplichtig aan de criminele activiteit, afpersing voor geld. En zijn, 
               II. in principe subject tot dezelfde 2 x de maximale hechtenis gevolg. 
             III. Maar uit mededogenheid, is het toegestaan hun TBS hechtenis uit te 
                    zitten tegen het standaard minimum Netto uurloon; Totdat het equivalent 
                    aan, de door hun, uitgeschreven boetes voor niet strafbare feiten is 
                    behaald. 
                     *De Staat compenseert alle slachtoffers via de Staats bank. 
     e. Ontmantelen van alle zeeaquarium achtige baden, na bevrijding van de gevange 
          aardbewoners. 
                 I. De BBP blijft tot de dood van de aardbewoners wakend over hun 
                     belangen, dat ze lang en gelukkig, vrij, mogen leven. 
     f. Gratie voor de Beesten c.q. onMenselijk volk is mogelijk onder de volgende 
         voorwaardes. 
                 I. Oprecht berouw met een ⅔ meerderheid overtuiging van het Parlement, 
                     bepaald door referendum. Of, 
               II. Oprecht berouw en direct gratie uitspraak van De Stichting. 

20. Nadat Nederland genormaliseerd is. 
     a. Normaliseren Wij het buitenland tot de Legitieme WereldRegering. 

21. Het Wachten op onze Heer Jezus. 
     a. Na ongeveer 7 à 9 jaar vrede hopen we de Zoon van God, Jezus, terug te zien 
         komen. Aldus de Qoer’ān . 

22. Overbevolking. 
     a. Gelet op het feit dat niemand weet wanneer Jezus terug gaat komen, dienen we 
          zelf maatregelen te nemen ter behoud van leven op aarde. 
     b. Het is eenvoudigweg onmogelijk om oneindig bevolkingsgroei aan te houden. 
     c. Zodoende; Kinderen langer kind c.q. niet geslachtsrijp houden. 
                    I. Klinkt misschien een beetje apart, maar het is, met de kennis van nu, 
                        makkelijker om de lichaam langer epigenetisch jong te houden, dan dat 
                        het is om de epigenetische klok 80 jaar terug te draaien. 
     d. Door de bevolking langer jong te houden, in een niet-geslachtsrijp toestand, 
          overwinnen we twee problemen. 
                     I. De ongecontroleerde bevolkingsgroei. 
                    II. De vergrijzingsprobleem. 
                   III. Bijkomend voordeel is het behoud van de mogelijkheid om later nog voort 
                           te planten. 
                          Daar waarbij alle die al geslachtsrijp zijn en waarvan hun epigenetische 
                          klok bevroren is, het niet ondenkbaar is dat de vrouwen d.m.v. hun 
                          maandelijks menstruatie op den duur geen eieren meer hebben om te 



                          bevruchten. 
     e. Nu is het zo, wanneer gevraagd, degene van 7 kalender jaar oud, meestal niet 
         de ambitie hebben om op te groeien. Afijn, de ene wel natuurlijk. 
                      I. Punt is, Wij als maatschappij behoeven geen haast daar mee te maken. 
                          In het praktijk betekent dat eenieder waarvan hun epigenetisch klok 
                          bevroren is op 7 kalenderjaar blijft de geest ontwikkelen. Het is daarom 
                           niet ondenkbaar dat er in de toekomst meerderjarigen rondlopen met een 
                          lichaam in de formaat van 7 kalender jarige; En dat ze geen enkel 
                          behoefte hebben om dat te verandering oftewel het bevriezing van de 
                         epigenetisch klok te ontdoen, waarbij ze vanzelf epigenetisch ouder en 
                         vanzelf geslachtsrijp worden. 
     f. De overduidelijke vraag? Wie zullen de eerste vrijwillige 144.000 zijn. 
                     I. Uiteraard zullen ouders hun kinderen toestemming moeten geven en 
                          zullen de ouders overtuigd moeten zijn door middel van bewijs dat het 
                          veilig is, zodoende beginnen we met de dieren die over zijn gebleven van 
                          het stop gezet vleesindustrie. (Regel 15.16) 

23. De herrijzenis van de doden. 
     a. De Staat gaat ervan uit dat wanneer Jezus, de Zoon van God, terugkomt; Dit 
         gaat geschieden zonder complicaties. 
                      I. Maar omdat niemand weet of Jezus vandaag, morgen of over 1000 jaar 
                          terug komt, is De Staat van mening dat het geen kwaad kan om 
                          zelfstandig onderzoek te doen naar de mogelijkheden. 
     b. De herrijzenis van de doden, is net het oplossen van zo’n kubus. 
                      I. Als u (hypothetisch) een blinde een traditionele Rubik’s Cube zou geven 
                          en hem zou vragen om één keer per seconde een zet te doen, dan 
                          hadden ze eraan kunnen werken sinds de ‘oerknal’ en hadden ze de 
                          kleuren op de gezichten nog niet in wezen geordend willekeurig werken, 
                           toevallig … 
                     II. Zonder een feedbacklus van informatie die u laat weten of u dichterbij of 
                          verder weg van de oplossing komt (de kleuren kunnen zien), zou het veel 
                          langer duren dan de 13,8 miljard jaar of zo om op een willekeurige manier 
                          tot de oplossing te komen. tot iets met 43 quintillion 
                          (43.252.003.274.489.856.000) mogelijke permutaties. 
                   III. Echter, gezien de juiste feedback wanneer u een Rubiks kubus kunt zien, 
                           is berekend dat elke kubus in niet meer dan 20 zetten kan worden 
                           opgelost. Dus door u handen één keer per seconde te bewegen, zou je 
                           technisch gezien elke Rubiks kubus in 20 seconden of minder kunnen 
                           oplossen (sommige mensen kunnen het zelfs in minder dan 5 seconden 
                           doen!) 
                    IV. Het verschil tussen 20 seconden en 13,8 miljard jaar is nogal een verschil 
                           en het komt er allemaal op neer of u een feedbacklus van informatie hebt 
                           of niet, waarbij het systeem zichzelf informeert. Het lijkt er zeker op dat 
                            het Heelal een serieuze feedbacklus van informatie heeft om bijvoorbeeld 
                           alle 100 biljoen atomen waaruit elk van uw 100 biljoen cellen bestaat te 
                           kunnen ordenen en ze allemaal perfect met elkaar te laten communiceren 
                           zodat alles wat we hebben te doen is eten, drinken, slapen en dromen en 
                           onze biologie doet de rest … 
     c. Wij hebben een feedbacklus nodig. Het is dus aan ons om zoveel mogelijk 
          gebeurtenissen vastleggen en deze gebeurtenissen paren met de stand van het 



          Heelal. 
                       I. Wij kunnen google daar goed voor gebruiken, daar dat google heel veel 
                            bijhoudt, bijvoorbeeld files. Hoe dan ook, voor elk bekend voorval noteren 
                           Wij de stand van het Heelal. Hiermee creëren Wij een feedbacklus. 
                      II. Nu is het wel zo, dat het aannemelijker is dat Jezus eerder terug komt 
                           dan dat Wij genoeg informatie hebben om met 100% de verleden terug te 
                           berekenen. 
                    III. Maar stel, Wij zijn zo ver dat Wij de verleden volledig terug kunnen 
                           berekenen. Wat dan? Hoe gaan Wij de doden herrijzen? 
                                   i. D.m.v. dezelfde techniek dat Wij gebruiken voor het herstel van 
                                       beschadigde lichaamsdelen (Artikel 8.b.I.) kunnen Wij volledig 
                                       lichaams groot nabootsing doen van een baby in vruchtwaterzak 
                                       doen. Zo kunnen Wij aan de hand van terug berekende gegevens 
                                       eenieders lichaam opnieuw laten groeien. 
                                   ii. Vervolgens via een neurologische verbinding met de hersenen 
                                         kunnen Wij alle informatie van eenieders leven uploaden, om het 
                                         zo te zeggen. 
                                   iii. Dan laten Wij de desbetreffende ontwaken en zeggen We, ‘ 

                                        ‘Welkom terug tot de levende. U bent ondertussen al 3000 jaar 
                                          dood geweest.’ 
                   IV. *Afijn, het is een theorie. En niet ondenkbaar mogelijk. Daarom stelt De 
                          Staat ook hier gevorderde onderzoek naar, totdat of 
                                i. Jezus terugkomt en het niet meer nodig is. Of 
                               ii. Totdat De Staat zelfstandig bekwaam is om de doden te herrijzen. 
                    V. De grootste bestanddeel, Water, wordt gewonnen vanuit de zee. 

 


