
(tekst herroeping middels vlog)

Vandaag is het datum.

Mijn naam/namen, waarmee ik mij naar de mensen binnen de fictie ‘overheid’ 
bekend maak, is/zijn voornaam/voornamen.

In deze vlog spreek ik de tekst uit waarmee ik publiek en in het openbaar, voor
iedereen waar te nemen, constateer dat 
 ten eerste: ik een mens ben; een levende mens van vlees en bloed, bezield 

en begeesterd;
 ten tweede: ik een natuurlijke persoon héb. Dat bén ik niet, dat héb ik;   

en ik verklaar

 ten eerste: dat ik de instemming met het legale vermoeden, de fictie, dat ik 
als mens een natuurlijke persoon zou zijn, intrek; inclusief alle gevolgen 
daarvan;
 ten 2e: met wie, onder welke voorwaarden en in welke hoedanigheid ik 

overeenkomsten afsluit respectievelijk zaken doe;
 ten 3e verklaar ik de beschikking te hebben over de natuurlijke persoon, die 

sinds mijn ter aarde komen aan mij als mens is gekoppeld;
 ten 4e dat ik de enige bestuurder ben van die natuurlijke persoon die aan mij

als mens gekoppeld is. Ik ben de bestuurder van de natuurlijke persoon; ik 
ben de mens, niet het masker.

(herroeping van de instemming)

Hierbij herroep ik elke instemming met het legale vermoeden dat ik, de 
levende mens met de van zijn ouders gekregen naam/namen 
Voornaam/Voornamen , op geboortedatum ter aarde gekomen als kind van 
Voornaam/Voornamen vader Van de familie Achternaam opa-Achternaam oma 
en Voornaam/Voornamen vader Van de familie Achternaam oma-Achternaam 
oma, de natuurlijke persoon je eigen volledige Voornamen en Achternaam met
BSN BSN, ben. 
 
En ik herroep elke stilzwijgende en elke andere onbewuste instemming met 
elke claim die de 'overheid' op mij als levende mens legt én die gebaseerd is 
op dit rechtsvermoeden.
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ik ben een mens en ik héb een natuurlijk persoon.

(met wie, wanneer en hoe sluit ik contracten)

Ik handel als mens in contracten met andere mensen, en 
- als en wanneer ik dat kies - ten behoeve van en in de rol van natuurlijk 
persoon, in contracten met andere  'natuurlijk personen - en natuurlijk 
personen als vertegenwoordiger van rechtspersonen,
gebaseerd op wederzijdse wilsovereenstemming, en alleen dan.

En alleen indien mijn wil en mijn wilsuiting gebaseerd zijn op de volledige en 
juiste informatie met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. 

(ik heb de beschikking over een natuurlijk persoon en ik ben de enige
die over die natuurlijke persoon de beschikking heb)

Zijnde mede-schepper van de fictie overheid, en daarmee mede-eigenaar 
ervan, constateer ik dat ik, als levende mens, de beschikking heb en zal 
hebben over de hiervoor genoemde natuurlijke persoon. 

Ik trek elke machtiging in die ik gegeven zou hebben aan wie dan ook om 
namens de natuurlijk persoon 'je eigen volledige Voornamen en Achternaam' - 
en alle andere schrijfwijzen van die naam respectievelijk personen met die 
naam die al dan niet gekoppeld zijn aan het BSN jouw BSN én gekoppeld zijn 
aan mij als mens - te handelen.

(afsluiten met een boodschap, statement, of wat je ook maar kwijt wil - 
liefdevol en duidelijk)
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