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Van: Be Free
Verzonden: maandag 17 mei 2021 3:49
Aan:
Onderwerp: In mijn ogen-wereld sta je altijd achter de Universele Rechten van de Mens en burgerlijke
vrijheden.

Goedendag,
De bevolking in Nederland wordt massaal wakker en ziet nu duidelijk. En het is goed dat u allen
als uw e-mail online heeft staan. De bevolking van Nederland maakt zich terecht veel zorgen. Het
is dus fijn dat u op deze manier bereikbaar bent. De mail is ter info, we verwachten geen reactie
op deze e-mail maar de juiste acties van alle mensen in Nederland, het gaat om mensen rechten.
De tijd is nu, Unite.
Het spijt mij dat het allemaal zo is en gaat in Nederland. We zien overheids tirannie en mensen
rechten schendingen die worden gepleegd door de overheid in heel Nederland. De feiten doen er
niet meer toe. Nederlanders laten zich door de overheid gemaskerd opdelen en ongemaskerd ben
je niet meer welkom bij de overheid. Mensen denken werkelijk dat gezondheid in maskers en
naalden zit, en diegene die zich uitspreekt over de feiten zijn al opgepakt. Dit is onze nieuwe
Built Back Better Great Reset maatschappij (Socialisme in een groen jasje van Klaus Swab
(WEF) en Mark Bilderberg Rutte). Je kan en je mag je niet uitspreken in het openbaar. De
overheid is hier voor verantwoordelijk, er vallen elke dag slachtoffers door de Sars-Cov2 griep
(corona) zelf, en juist heel veel extra slachtoffers, mega veel baan verlies bij gezonde mensen
bijvoorbeeld, dit terwij u nog geen maandsalaris heeft gemist...toch? Door de corona is het
jaarlijkse sterftecijfer in Nederland NIET verandert, gelijk gebleven met de jaarlijkse
bevolkingsgroei en vergrijzing (bron: CBS). Een gezond iemand is essentieel of niet essentieel?
Wat hoor ik de overheid zeggen? Essentiële bedrijven, essentiële mensen? Dus dat betekent
automatisch dat andere mensen, bedrijven en gezinnen er niet meer toe doen. De overheid die
doelbewust afwijkt van basis grondrechten van mensen, onvervreemdbare mensenrechten
schendt, de Universele Rechten Van De Mens niet meer in acht neemt, naast zich neerlegt om
welke reden dan ook is een foute overheid met foute redenen, met een eigen agenda die bewust
tegen alle burgers van Nederland is gekeerd/gemaakt. Alle mensen behoren onderzoek te doen
feiten te kennen en zich niet tegen de Nederlandse mensen te keren ook al zegt de regering en de
TV dat. Wat denkt de overheid wel wie ze is? Een overheid die mijn vrijheid gaat teruggeven als
ik een covid-certificaat-vaccin-paspoort accepteert? Mijn vrijheid is niet van de overheid!! Wie
denkt de overheid wel die ze is? Het is GEEN beloning maar een overheids BEDREIGING!!!
Beste overheid, ga mensen helpen als volksvertegenwoordiger en ontzeg ze niet hun leven of de
toegang tot overheids gebouwen, waar diegene zich bevindt die voor de burger dient te werken,
en niet tegen mensen werken en ze om valse redenen maskeren en ongemaskerd de toegang tot
overheidsgebouwen ontzeggen. Wie vertegenwoordig de overheid als toegang via leugens wordt

ontzegt? Wie praat niet over gezonde levensstijl, vitamine D, zonlicht enz? Een overheid die het
recht op vrije adem van mensen ontneemt, overheids deuren sluit, mensen uitsluit, juist niet helpt
tijdens een crisis geeft aan: geen crisis, geen liefde, geen beleid, valse redenen, mensen uitsluiten,
bewust verkeerde medische informatie verspreiden, een angst cultuur aanjagen, illegale
avondklok...Overheids Misdaden tegen de mensheid.
Waar Rutte's Overheids Grote Reset Overheids Fascisme begint stopt alles!
https://interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef/
https://www.climategate.nl/2020/07/wereldwijde-great-reset-is-klimaatebleid-op-stereoidensocialisme-in-een-groen-jasje/
https://www.coronazwendel.nl/2021/04/09/aangifte-tegen-rutte-en-de-jonge-wegens-zeerernstige-misdrijven-tegen-de-mensheid/
https://news.bitcoin.com/a-look-at-the-fascist-agenda-behind-the-great-reset-and-the-wefsreboot-propaganda/
https://theirishsentinel.com/2021/01/08/the-great-reset-is-not-great-and-not-new-neo-slaveryworld-order/
https://theirishsentinel.com/2021/01/17/returning-to-slavery-the-great-reset-tracked-traced-and-acashless-society/
https://freenorth.news/2020/11/12/watch-the-great-reset-exposed/
Gepubliceerd: 22 augustus 2005: Chloroquine is een krachtige remmer van SARS coronavirus
infectie en verspreiding
https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69
https://onenewsnow.com/perspectives/bryan-fischer/2020/04/27/fauci-knew-about-hcq-in-2005nobody-needed-to-die
Het is krankzinnig dat ik moet uitleggen waarom regeringen die volkomen gezonde mensen
dwingen zich in te spuiten met een vreemde stof, om hun fundamentele vrijheden "terug te
winnen", een uiterst gevaarlijke voorbode is.
Maar hier zijn we dan...een synthetisch chemisch gemodificeerd mRNA (modRNA) stof aka
covid 'vaccin'.
En de overheid vindt mij de krankzinnige.
Het is geen beloning maar een (overheids) dreigement! Fundamentele basisrechten van mensen
zijn niet onderhandelbaar.
PCR-test: De nieuwe mentaliteit van 'Ziek Zolang Je Bewijst Dat Je Niet Ziek Bent’ is een ziekte
op zich! + Een verplichte vaccinatie gaat in tegen artikel 10 & 11 van onze hoogsteigen
Grondwet en de Universele Rechten van de Mens. (Artikel 11 regelt de onaantastbaarheid van het
lichaam.)
Waar Overheids Fascisme begint...de overheid de Universele Rechten van de Mens,
onvervreemdbare mensen rechten, Grondwet Artikel 10: Privacy en Artikel 11:
Onaantastbaarheid lichaam, voor welke reden dan ook bewust naast zich neer legt, dan lijkt mij
dat geen goede notitie op uw CV. Hier stopt alles, dus ook een naam ondertekening.
https://interessantetijden.nl/2021/01/27/mark-rutte-verraadt-nederland-voor-klaus-schwab-wef/
https://www.climategate.nl/2020/07/wereldwijde-great-reset-is-klimaatebleid-op-stereoidensocialisme-in-een-groen-jasje/

https://www.coronazwendel.nl/2021/04/09/aangifte-tegen-rutte-en-de-jonge-wegens-zeerernstige-misdrijven-tegen-de-mensheid/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/jeugdzorg-heeft-maling-aan-de-privacywet-avg/
Waar je ook staat in het politieke spectrum van het belang van dit masker en experimenteel gentherapie medicijn (vaccin), je staat altijd achter burgerlijke vrijheden.
Als je het NIET eens bent met ”Geen Joden of Geen Honden toegestaan” of ”Witte-Drinkfontein
- Gekleurde Drinkfontein”, dan kan je het ook NIET eens zijn met ”Gemaskerde Wel Toegestaan,
Niet Gemaskerde Niet Toegestaan”, ”Gevaccineerd Wel Toegestaan, Ongevaccineerd Niet
toegestaan”. Burgerlijke vrijheden betekent; burgerlijke vrijheden. Wees niet medeplichtig aan
dit overheids complot, waarbij jou angst voor 1% risico op ziek worden, werk niet mee aan een
overheids complot waar je jouw angst-gezondheid laat afhangen van de vrijheid van iemand
anders. (laat afhangen van wat anderen wel of niet met die van zichzelf hebben gedaan.) Alle
mensen in Nederland zijn autonome mensen van vlees en bloed, en niet een persoon zoals uw
organisatie de mens ziet en behandelt. Voor mensen gelden de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.
https://mensenrechten.nl/nl/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens
De grondwettelijke positie van Nederland
https://youtu.be/wr7a5RJaUho
https://wnl.tv/2017/09/22/nederland-is-eigenlijk-duitse-deelstaat/
Handhaaft u, “leeft u na” – fundamentele mensenrechten? https://youtu.be/A07X1A9PpOo
Als we het over maskers hebben, hebben we het over microns. Als je kijkt naar een N95 masker,
wat dat doet is 95% van de deeltjes kleiner dan 0,3 micron uitfilteren. Een covid deeltje is
ongeveer 0.1 micron, dus we weten dat zelfs een N95 masker enorme beperkingen heeft..5%
lekkage mist naadloos gesloten op gezicht (no-airloops). https://nl.wikipedia.org/wiki/N95masker
https://lms.learning.hhs.gov/content/prod_content/cninv000000000025775/N95_FAQ_2011.pdf
Geen enkele regering heeft het COVID-19 virus geïsoleerd. Wat betekent dat? Als je een virus
niet kan isoleren, dan kan je een variant ook niet isoleren en kan je er dus ook geen vaccin voor
maken.
https://newswithviews.com/no-governments-have-isolated-covid-19-virus-what-does-that-mean/
N.b. Ik hoorde vandaag een politicus die zei: "Ik ben het eens met de vrijheid van meningsuiting,
maar er zijn grenzen." Nou, dan is er geen vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van
meningsuiting is de vrijheid om te spreken, als iemand niet mag spreken, dan is het geen vrijheid
van meningsuiting. Het is vrijheid om te voldoen aan bepaalde parameters van wat aanvaardbaar
is. Wat stuurt het leven van mensen, wat stuurt hun meningen, wat stuurt hun gedrag, hun
percepties, hun percepties van zichzelf, percepties van de wereld, de percentages van
wereldgebeurtenissen? Waar halen we die percepties vandaan? We halen ze uit ontvangen
informatie. Het punt is, als je de informatie die mensen krijgen controleert, dan dicteer je voor
een enorm groot deel hun perceptie.

De meegestuurde (open-letter) pdf file kan een ieder evt. bekijken en daarna wel iets of niet iets
doen. De verantwoordelijkheid voor de Nederlandse maatschappij is bij elke Nederlander en in
het bijzonder bij imenad wiens functie juist is het volk te vertegenwoordigen en niet bij je weg te
jagen, basisvrijheden afpakken, ophokken, op afstand zetten en maskeren via valse redenen of
welke reden dan ook uitsluiten. Je gooit mensenrechten niet overboord omdat 'iemand' dat tegen
je zegt of welke reden dan ook.
Kinderen die de gezichtsuitdrukkingen van mensen niet zien in de jaren dat ze de meeste
informatie opnemen, baart me zorgen. Dit zal hun vermogen om emotioneel intelligent,
empathisch en sociaal zelfverzekerd te zijn, verminderen. Denk je dat mensen vandaag de dag
problemen hebben met communiceren? Wacht maar tot je deze kinderen ziet opgroeien na een
gezichtsloos leven. Een uitdrukkingsloze wereld mede gepromoot door overheid en het
onderwijs. Draconische maatregelen voor jou 1% risico angst.
"Medische" proeven/testen op mensen: Mondkapjes, experimenteel gen therapie 'vaccin', niet
informeren over de inhoud (grondstoffen) van vaccin: de Nuremberg-Code (Medical
Experiments).
https://history.nih.gov/display/history/Nuremberg+Code
https://medicalkidnap.com/2021/04/06/the-nuremberg-code-the-universal-right-of-informedconsent-to-medical-interventions-has-been-recognized-in-us-law-since-at-least-1914/
https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Co
de.pdf
http://www.cirp.org/library/ethics/nuremberg/
Met vriendelijk groet, een goede werkweek gewenst.
Verontschuldigen voor het vertellen van de waarheid Nooit... maar wel voor 'bijtende manieren'...
De bevolking is ziek van uw nieuwe in-humane onterechte, onder valse voorwendselen
gecreëerde nieuwe Great Reset normaal -- echt! Als goede mensen niks doen, gebeurt er niks.
"EEN VOLK DAT ZIJN VRIJHEID INRUILT VOOR VEILIGHEID VERLIEST BEIDE"
Waar de mensheid verdwenen is...
Ze kwamen aan onze banen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze ouderen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze gezondheidszorg.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan het onderwijs van onze kinderen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te reizen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te socialiseren.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan de vrijheid van onze kinderen om te spelen.
JE ZEI EN DEED NIETS

Ze kwamen aan onze mogelijkheid om frisse lucht in te ademen.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om samen te komen met familie.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te geloven.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid van meningsuiting.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid om te protesteren.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze kwamen aan onze vrijheid van keuze.
JE ZEI EN DEED NIETS
Ze komen aan onze kinderen.
JE ZEGT EN DOET NIETS?
Nu komen ze aan onze lichamelijke autonomie.
JE ZEGT EN DOET NIETS?
Dus vertel me eens... wanneer besluit je om iets te zeggen en te doen?
...ZAL HET ZIJN ALS HET TE LAAT IS????
…………

