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De Veluwse Israël-vrijstaat (Kennisgeving)
De Veluwse Vrijstaat is een soevereine dwergstaat binnen een reeds
bestaande staat, net als het Vaticaan, the City of London, Liechtenstein,
Andorra, Malta, Singapore, Monaco, San Marino, Hongkong, Macau,
Jersey, etc.
De Veluwse Vrijstaat voldoet aan de eisen om een soevereine staat te
zijn, en bezit:
a) een eigen grondgebied
b) een eigen overheid
c) een permanente bevolking
d) is geheel onafhankelijk
e) ze erkent de grenzen van andere staten
Als overheid van deze Veluwse Israël-vrijstaat hebben wij het Goddelijk
recht om bij de Gratie Gods te regeren en een politieke entiteit te vormen
om onze macht uit te oefenen. Dit betekent dat een andere staat niet het
recht heeft -dus o.a. de Nederlandse Overheid en de gemeente Puttenzich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van onze
vrijstaat, en dat zij zich onthoudt van agressie tegen onze soevereine
vrijstaat. Staten zijn immers gelijkwaardig voor het internationale recht
De Veluwse Israël-vrijstaat is opgericht op 06-06-2013 door de
soevereine mensen van vlees en bloed Pieter Frank Senior en Junior;
van de familie Van der Meer, en is gelegen in midden-Nederland,
gemeente Putten aan de Pasdijk, hoek Ridderwal, en is 3 hectare
groot, en 40 are en 85 centiare. Nederlands kadestraal Sectie H,
nummer 2320,
De stichting Natuur Getrouw gevestigd te Kootwijkerbroek aan de
Harskamperweg 5, 3774JN, heeft in eigendom verkregen op 25 juni 2013
het perceel bosgrond aan de Ridderwal en de Pasdijk te Putten, en heeft
daarvan het eigendomsbewijs ontvangen van Notaris M. Pool te
Voorthuizen.
De bosgrond is geen gedeeld eigendom, zodat er geen twee eigenaren
tegelijk kunnen bestaan. Niet de staat der Nederlanden, noch de
gemeente Putten zijn rechtmatig eigenaar van het bosperceel Pasdijk te
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Putten. Het eigendomsrecht betekent dat de eigenaar mag bepalen wat er
met de grond gebeurt. Het eigendomsrecht is een absoluut recht dat wij
tegenover anderen mogen handhaven. (Deze brochure en de
oprichtingsakte van de Veluwse Israël-vrijstaat zijn geregistreerd bij notaris
Pool te Voorthuizen op 18-11-2013. De ambassade van de Veluwse Israëlvrijstaat in Nederland is gevestigd Harskampwerweg 5, 3774JN
Kootwijkerbroek)

Toelichtingen
Soevereine staat: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Een soevereine staat is een staat met een duidelijk aangeduid territorium
waarover het zowel intern als extern soevereiniteit uitoefent. Verder heeft
een soevereine staat een permanente bevolking, een overheid, is
onafhankelijk van andere staten of landen, en heeft de mogelijkheid om
internationale betrekkingen aan te gaan met andere soevereine staten.
[1] Normaal gesproken wordt echter de definitie aangehouden dat een
soevereine staat elke staat is die niet afhankelijk is van een andere staat of
grootmacht.
[2] Een soevereine staat hoeft niet noodzakelijkerwijs erkend te worden
door andere soevereine staten, maar niet erkende soevereine staten hebben
wel meer moeite met het aangaan van international betrekkingen en
diplomatieke relaties.
De oudste staten ontstonden in de oudheid, in onder andere Egypte,
Mesopotamië, India, China, Mexico (Azteken, de Mayacultuur en
anderen) en Peru. Het verschijnsel dat staten wereldwijd bijna alle andere
vormen van politieke organisaties en gemeenschappen hebben verdrongen
stamt echter uit de nieuwe tijd.
De oudste staten ontstonden door veroveringen van land, waarbij een
enkele cultuur en regelsysteem werd ingevoerd binnen dat land. Dit is in
huidige staten minder van toepassing daar er ook deelstaten en
autonome gebieden voor kunnen komen binnen een soevereine staat.
Sinds de late 19e eeuw is bijna het gehele aardoppervlak verdeeld in
staten met officieel ingestelde grenzen. Er zijn wereldwijd meer dan 200
soevereine staten, waarvan het merendeel vertegenwoordigd is in de
Verenigde Naties.
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De term soevereiniteit wordt vaak verkeerd gebruikt.[3] Tot de 19e eeuw
werden landen en volkeren nog vaak aangeduid als zijnde “beschaafd” en
“onbeschaafd”. Ook nu worden de termen “staat”, “land” en “natie” vaak
gebruikt als synoniemen.
Een ander belangrijk punt bij soevereine staten is hun erkenning door
andere staten. De meeste soevereine staten zijn zowel de jure als de facto;
ze bestaan zowel wettelijk als echt. Het kan echter ook voorkomen dat een
staat alleen als de jure bestaat; dan wordt de staat wettelijk wel erkend,
maar in praktijk heeft de staat geen controle over het grondgebied dat van
hen zou zijn. Veel Europese soevereine staten bestonden zo tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen nazi-Duitsland deze staten had veroverd en
de overheid in ballingschap verkeerde.
Soevereiniteit: Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Soeverein komt waarschijnlijk van het Latijnse
superanus of suprema potestas, en betekent 'hoogste macht of gezag'.
Vroeger was de soeverein bijvoorbeeld de paus, de keizer of de koning.
In Nederland aanvaardden de gewesten in 1588 zelf de soevereiniteit. Dit
betekende dat zij voortaan de volheid van bevoegdheden zouden hebben
in de staat en zij aan niemand onderworpen zouden zijn. Na de Franse
Tijd komt dit begrip terug bij koning Willem I. Hij aanvaardde in 1813 de
soevereiniteit 'onder voorwaarde ener wijze constitutie.'
Soevereiniteit wordt ook gebruikt om aan te geven waar uiteindelijk het
gezag vandaan komt (bijvoorbeeld: volkssoevereiniteit of
godssoevereiniteit). Het is met andere woorden de legitimatiebron van
het gezag zelf. In moderne staten is al het recht doorgaans terug te voeren
op de constitutie. Door middel van het soevereiniteitsbegrip wordt
aangegeven waarom de constitutie geldt. In het geval van
volkssoevereiniteit is dat bijvoorbeeld zo omdat het volk geacht wordt
zichzelf die constitutie te hebben gegeven. In het geval van
vorstensoevereiniteit wordt de vorst geacht de constitutie te hebben
gegeven.
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Soevereiniteit is het recht van een politieke entiteit zijn macht uit te
oefenen. In het internationaal recht is soevereiniteit een belangrijk
concept, daar het gaat om het respect voor elkaars grenzen en het recht
om gezag uit te oefenen binnen de grenzen van een nationale staat (het
zelfbeschikkingsrecht). Dit betekent dat een andere staat niet het recht
heeft zich te bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden en dat
zij zich onthoudt van agressie tegen de soevereine staat. Soevereiniteit
betekent ook dat een soevereine staat geen enkel gezag over een
andere soevereine staat uit kan oefenen.
In het Orderecht is de soeverein van de orde het hoogste gezag binnen een
Ridderorde. Niet iedere orde kent een soeverein, de Nederlandse en
Belgische koningen zijn grootmeester van hun orden. De Britse koning is
de soeverein van een aantal orden en laat zich daarbij bijstaan door een
grootmeester. In andere orden van Groot-Brittannië of landen van het
Gemenebest is de koning zèlf grootmeester en ontbreekt een soeverein.
Otto aartshertog van Oostenrijk is "hoofd en soeverein" van zijn Orde van
het Gulden Vlies.
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Volgens de Universiteit Groningen:
Soevereiniteit
Je PWS over soevereiniteit? Soevereiniteit is één van de belangrijkste
begrippen in het internationale recht. Een politieke entiteit (vaak een
staat) die soeverein is, heeft namelijk het recht de macht in hun
gebied uit te oefenen met uitsluiting van andere staten. Andere staten
moeten respect hebben voor de grenzen van een soevereine entiteit en
zich onthouden van agressie tegen de entiteit. Alle staten zijn gelijk en
kunnen in internationale verdragen treden. Eén staat kan een andere
staat niet dwingen. Aan die gelijkheid voor het internationale recht
ligt het begrip soevereiniteit ten grondslag.
Toch is het niet zo simpel als het lijkt. Soevereiniteit is namelijk omringd
door controversies. Zo is Tibet, volgens de Tibetanen, nu al 49 jaar bezet
door China. China schendt hiermee de soevereiniteit van Tibet. Maar
China vindt dat Tibet altijd al een onderdeel was van hun staat. Er kan
daarom helemaal geen sprake zijn van een soevereiniteitsschending,
omdat Tibet nooit soevereiniteit heeft gehad. Ook Venezuela, Colombia
en Equador zijn recentelijk in het nieuws geweest met betrekking tot
soevereiniteitsschendingen. Venezuela en Equador noemden het
soevereiniteitsschending toen Colombiaanse troepen hun landsgrenzen
overstaken, terwijl Colombia dit als legitieme zelfverdediging tegen
terroristen zag. Uit deze twee voorbeelden blijkt wel hoe lastig het begrip
soevereiniteit in de dagelijkse praktijk te hanteren is, en ook dat er
verschillende interpretaties van het concept soevereiniteit bestaan.
Verschillende visies
Soevereiniteit is een onderwerp dat meerdere disciplines beslaat. Zo
hebben verschillende geleerden zich door de geschiedenis heen zich over
dit onderwerp gebogen, denk aan Thomas Hobbes, John Locke,
Montesquieu, Rousseau en Machiavelli. Zij hadden allemaal een eigen
visie op soevereiniteit en hoewel al deze visies bij hebben gedragen aan
een beter begrip van het concept soevereniteit, is geen van deze visies
geheel geaccepteerd als de enige juiste.
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Je kunt je PWS beginnen met een beschrijving van het begrip
soevereiniteit. Hierbij kun je de verschillende visies van de geleerden
opnemen. Het is ook interessant om deze te vergelijken met meningen van
mensen die persoonlijk in aanraking zijn geweest met een
soevereiniteitsconflict.
Hou hiervoor een interview met iemand die vanwege
grensoverschrijdende conflicten (want deze betreffen vaak soevereiniteit)
zijn/haar thuisland heeft verlaten. Vraag naar hun visie op soevereiniteit
en hun ervaringen in het conflict. Zo'n interview maakt duidelijk hoe
soevereiniteit een mens kan raken. Zorg dat vooraf goed duidelijk is
waarover je wilt praten, want niet elke vluchteling wil over de ervaring
praten. Houd er daarom ook rekening mee dat het gesprek wel eens heftig
kan zijn.
Daarna kun je uitleggen waarom soevereiniteit voor iedereen van belang
is. Dit vormt een mooie overgang naar het belang van soevereiniteit in
internationale relaties en de internationale politiek.
» 'Handboek van het Nederlandse Staatsrecht' van C.W. van der Pot &
A.M. Donner
» 'Leviathan' van Thomas Hobbes
» 'Two treatises of government' van John Locke
» ' De Heerser' van Niccolò Machiavelli
Internationale relaties
Soevereiniteit heeft ook te maken met het begrip staat. Een vorst werd
vroeger ook wel “een soeverein” genoemd. Het begrip is langzamerhand
geëvolueerd in het internationaal recht en nu is soevereiniteit een abstract
begrip dat wordt gekoppeld aan een staat in plaats van een persoon. Een
soevereine staat is een onafhankelijke staat en, zoals eerder gezegd, alle
staten zijn gelijk op het gebied van internationaal recht.
Hoewel men ervan uit gaat dat de Vrede van Westfalen in 1648 het begin
is van ons moderne statenstelsel en dus van de soevereine staat, blijkt de
discussie in de praktijk nog verhit. In de internationale politiek, het
internationaal recht en de internationale relaties is soevereiniteit nog
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steeds een “hot item”. Malcolm Shaw, een gerenommeerd auteur op het
gebied van internationaal recht, beschrijft soevereiniteit als immuniteit
voor buitenlandse jurisdictie of inmenging, maar ook als een begrip dat
verandert met de verwikkelingen van internationale relaties en politiek.
Wat is een facto soevereine staat precies?
Taiwan is een facto soevereine staat. Maar wat houdt dat precies in? Heeft
dat met erkenning door andere landen te maken? Wie heeft naast Taiwan
nog meer de naam facto soeverein te zijn?
Anna-Maria: Als ik het goed begrijp wil je weten wat ‘facto’ inhoudt? Ik
neem aan dat je wel weet wat een soevereine staat is dus…
In ‘de facto’ zit het woord ‘fact’ opgesloten en dit staat gelijk aan het
woord ‘feit’. Het is dus een feitelijke of echte soevereine staat en wordt
ook als echte soevereine staat erkend door andere landen.
Er is ook nog zoiets als een ‘de jure’ soevereine staat en hierin zit het
woord ‘juridisch’ dus meer wettelijk opgesloten. Een soevereine staat ‘de
jure’ is dus alleen wettelijk tot soevereine staat uitgeroepen maar wordt
als zodanig niet erkend door andere landen. Dit was veelal het geval
tijdens de 2de Wereldoorlog toen Duitsland veel landen had veroverd en
de regering was uitgeweken en in ballingschap verkeerde. Deze staten
waren dus wel wettelijk erkend, maar in werkelijkheid had de staat geen
enkele controle of zeggenschap over het land dat van hen zou zijn.
De meeste soevereine staten zijn echter nu zowel ‘de jure’ als ‘de facto’
en zijn dus zowel wettelijk als echt soevereine staten.
Soevereiniteitsoverdracht - Hoofdinhoud
De steeds groter wordende rol van de Europese Unie en het
soevereiniteitsverlies van lidstaten, zijn tegen de achtergrond van de
Europese schuldencrisis vaak onderwerp van gesprek. Maar wat houdt
soevereiniteit eigenlijk in?
Inhoudsopgave:
1.Wat is soevereiniteit?
2.Hoe geregeld
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3.Argumenten in de discussie
1.Wat is soevereiniteit? Soevereiniteit wil zeggen dat een staat binnen zijn
grenzen rechtsmacht kan uitoefenen. Vanuit het oogpunt van
soevereiniteit, ook wel zelfbeschikking genoemd, kan een staat zich niet
bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden in een andere staat. Maar
soevereiniteit wil ook zeggen dat een staat geen gezag kan uitoefenen
over een andere staat.
Kenmerken van een soevereine staat zijn:
- er is een permanente bevolking- er is een overheid- de staat is
onafhankelijk- de staat en heeft autoriteit over een geografisch gebied- de
staat heeft de mogelijkheid om internationale betrekkingen aan te gaan
met andere soevereine statenVoor dat laatste is van belang dat staten
elkaars soevereiniteit erkennen. Het gaat daarbij om het respect voor
elkaars grenzen en gezag. Dit is heel belangrijk voor het internationale
recht.
Geschiedenis van de soevereiniteit
Vandaag de dag is de wereld helemaal bedekt met soevereine staten, een
grote stap vooruit als er gekeken wordt naar het aantal soevereine staten
aan het begin van de twintigste eeuw. Kolonisatie was een geaccepteerd
maatschappelijk fenomeen en soevereiniteit was iets voor de elite en voor
beschaafde staten. De dekolonisatiebeweging na de Tweede Wereldoorlog
(1939-1945) veranderde deze gedachte aanzienlijk.
Tussen 1945 en 1989 zijn meer dan honderd nieuwe staten geboren. Na
de val van de Sovjet-Unie kwamen daar nog eens twintig bij. Na het einde
van de Eerste Wereldoorlog in 1918 was het idee van zelfbeschikking en
soevereiniteit wijdverbreid.
De gedachte dat iedere natie ondergebracht zou moeten worden in een
eigen staat vond veel weerklank en heeft sindsdien veel invloed gehad op
de manier mensen met soevereiniteit zijn omgegaan. De droom om de
natie samen te laten komen in een eigen staat en de herkenning h
hier van door de internationale gemeenschap is een belangrijk onderdeel
van de traditionele definitie.
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2.Hoe geregeld EU en soevereiniteitsoverdracht (van EGKS tot Lissabon)
De lidstaten vormen de grondslag van de EU. In die zin behouden ze dus
een vorm van soevereiniteit. Tegelijkertijd dragen ze ook bevoegdheden
over aan de Europese Unie: bepaalde, nationale doelstellingen kunnen
alleen nog maar worden bereikt door binnen het kader van de EU samen
op te treden. Op meerdere terreinen kunnen staten niet langer eenzijdig
handelen omdat belangrijke bevoegdheden voortaan bij de EU liggen:
(bijvoorbeeld het monetair en buitenlands beleid)
Het klassieke soevereiniteitsbegrip past daardoor niet meer binnen
politieke en juridische realiteit.
3.Argumenten in de discussie: Hieronder staan een aantal veel gehoorde
argumenten in de discussie over de vraag: 'Bestaat de soevereine staat
nog?', waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de
discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger.
Pro
- De Europese Unie lijkt op het eerste gezicht een vorm van verlies van
soevereiniteit. In de praktijk vormen organen als de Europese Raad
slechts een platform voor overleg tussen soevereine staten.- Alle
elementen die een staat soeverein maken, bestaan nog. Nederland heeft
een eigen overheid, een permanente bevolking, de staat is onafhankelijk
en haar autoriteit op eigen gebied en buitenlandse vertegenwoordiging
zijn allen behouden. Contra
- Europese landen, waaronder Nederland, dragen steeds meer
bevoegdheden over aan de Europese Unie. Hierdoor zijn deze landen niet
meer in staat op elk terrein onafhankelijke beslissingen te nemen.- De
casus rond de Hedwigepolder toont aan dat Nederland door haar
EU-lidmaatschap haar volledige autoriteit over haar geografisch
gebied heeft verloren. (tot zover de Universiteit Groningen).
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Soeverein verklaring
van het bosperceel Pasdijk 8 te Putten.
De oprichters/leden van de stichting Natuur Getrouw kennen zich het
recht toe om als soevereine mede-scheppers van de Schepper van hemel
en aarde, op het perceel hoek Ridderwal / Pasdijk 8 te Putten kadestraal
sectie H nummer 2320, als vrije mensen van vlees en bloed te kunnen
leven en te kunnen handelen in overeenstemming met de natuurwetten die
Liefde, Vrede en Harmonie beogen. De hoogste Bouwmeester van het
heelal heeft de aarde volgens de wetten van een verborgen Wijsheid
ingericht en de mens daarin geplaatst met de opdracht om zich voort te
planten, de aarde te bewerken en te beheren op zodanige wijze dat
volgende generaties ook nog kunnen leven.
In de statuten van de stichting is te lezen dat de stichting geen winst
oogmerk heeft, maar dat de stichting als doel heeft een voorbeeldfunctie
te zijn voor de mensheid, om terug te keren naar de natuurwetten en om
de gehele levenscyclus op het bosperceel te kunnen doorlopen, van
geboorte tot het begraven van het menselijk lichaam. Wij claimen ons
perceel vrij te zijn van alle door mensen bedachte wetten die in strijd zijn
met de Goddelijke wetten. Want alle leden van de stichting Natuur
Getrouw achten de Goddelijke wetten hoger dan de door mensen bedachte
wetten, en wel omdat de Goddelijke wetten het welzijn van onze planeet,
de mensen, dieren, planten, kortom het ganse universum beogen wat met
de menselijke wetten veelal niet het geval is.
Wanneer de mensen de planeet Aarde gaan beheren en gaan leven in
overeenstemming met de Goddelijke natuurwetten, zal het ze goed gaan.
Doen zij dit niet, dan zal de natuur zichzelf wreken volgens de wet van
oorzaak en gevolg. Wanneer wij de geschiedenis en de huidige
levensgewoonten van de mensheid bezien, kunnen wij constateren dat
deze veelal in strijd zijn met de Goddelijke natuurwetten. Overtreding van
de natuurwetten is zonde, en zonde brengt verval en verval leidt tot
chaos. De gevolgen blijven daardoor niet uit: overstromingen,
aardbevingen, sinkholes, oorlogen, liefdeloosheid, enz.
Er is een noodzakelijke verandering nodig en wel zo spoedig mogelijk.
Alleen door de Goddelijke natuurwetten te eerbiedigen kan men het
natuurlijk evenwicht bewaren en kan de ware levensvreugde ontstaan
voor ons en de na ons komende geslachten. Dat is wat de leden van de
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stichting voor ogen staat met het bosperceel te Putten. Helaas worden wij
thans ernstig belemmerd in het gehoorzamen aan de natuurwetten door
ambtenaren die handelen volgens de door mensen ingestelde wetten.
Aangezien wij ons niet laten leiden door menselijke wetten, verklaren wij
ons, op grond van het Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM) artikel 4, 6, 15 en 20, vrij te zijn van de menselijke wetten en
zullen ons alléén houden aan de Goddelijke natuurwetten die al sinds het
begin der mensheid het goede voort brengen. Door weer te gaan leven
volgens de Goddelijke natuurwetten verkrijgt de stichting alzo de
goedkeuring van de Allerhoogste.
De stichting heeft het perceel aangekocht en is dus de rechtmatige
eigenaar en de soevereine leden mogen de grond van de stichting
gebruiken, vastgelegd in een verklaring, en eisen het volledige gebruik
ervan voor zich op. Hierdoor zijn zij niet verplicht om vergunningen bij
de gemeente Putten aan te vragen c.q. te bezitten om hun activiteiten te
kunnen ontplooien. Niet de staat der Nederlanden is eigenaar van het
perceel. Het perceel, ja de gehele aarde behoort aan de
Schepper en wij zijn slechts rentmeesters en
beheerders. De stichting Natuur Getrouw erkent alléén
de Godheid als gezag waaraan verantwoording
verschuldigd is. Indien menselijk gezag (de overheid)
niet handelt en leeft in overeenstemming met de
natuurwetten, wordt dit gezag door ons niet erkent,
noch gehoorzaamd. Elk lid van de stichting heeft als
mens van vlees en bloed het recht om in positieve vrijheid zijn hart te
volgen en te doen wat zijn hart hem in geeft. Geen mens heeft het recht
om te bepalen hoe een ander mens moet leven. Elk lid van de stichting
heeft zijn naam geclaimd en is daardoor een vrij mens van vlees en bloed.
Zie tevens: www.souvereinemens.nl
Uit Wikipedia:
Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, 26 augustus 1789)
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Bijgevolg erkent en verklaart de nationale vergadering in aanwezigheid en
onder bescherming van het Opperwezen, de volgende rechten van de
mens en van de burger:
1 De mensen worden vrij en met gelijke rechten geboren en blijven dit.
Maatschappelijke verschillen kunnen slechts op het algemeen welzijn
gebaseerd worden.
2 Het doel van iedere politieke vereniging is het behoud van de
natuurlijke en onvervreemdbare rechten van de mens; deze rechten zijn de
vrijheid, het bezit, de veiligheid en het verzet tegen onderdrukking.
3 De oorsprong van iedere soevereiniteit ligt wezenlijk bij het volk. Geen
instantie, geen individu kan gezag uitoefenen dat daar niet uitdrukkelijk
uit voortkomt.
4 De vrijheid bestaat daaruit, alles te kunnen doen wat een ander niet
schaadt. Zo heeft de uitoefening van de natuurlijke rechten van ieder
mens alleen deze grenzen die aan de andere leden van de maatschappij het
genot verzekeren van dezelfde rechten. Deze grenzen kunnen alleen bij
wet vastgelegd worden.
5 De wet heeft slechts het recht handelingen te verbieden, die schadelijk
zijn voor de maatschappij. Alles wat niet door de wet verboden is, kan
niet worden verhinderd en niemand kan gedwongen worden te doen, wat
de wet niet verordent.
Wij verwijzen naar onze website www.pentahof.nl
naar brochure 716 die handelt over de vrije soevereine mens.
Deze kennisgeving is oa. verzonden naar het huidige staatshoofd van
Nederland
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Het Wapenschild van de Veluwse Israël-vrijstaat
Veluwse srael vrjstaat
ςελυωσε ΙσραN
ΙσραNλ−ϖριϕσταατ
Veluwse Israel-vrijst

No. 720
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Het wapenschild is door Johannes Verhoeff uit Tasmanië geconstrueerd in
opdracht van Pieter Frank Senior en Junior; van de familie Van der Meer,
wonende aan de Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek.
De oorspronkelijke naam van Tasmanie is Van Diemensland. De
ontdekker Abel Tasman had de prinsenvlag daar in 1642 neergezet in
1642. Hij was uit Lutjegast afkomstig.
Het wapenschild geeft via symbolen de overgang aan van het kosmische
Vissentijdperk naar het Watermantijdperk, van geloof en geloven naar
echt weten, van externe waarheid naar intuïtie vanuit het hart.
Zie o.a. www.pateo.nl/Dutch/ontmaskering.htm

De Veluwse Israël-vrijstaat

De Grote Jaarcirkel duurt 25.920 jaren. Deze is verdeeld in 12 aionen of
tijdvakken, zoals in de Dierenriem aangegeven, welke zijn aangegeven
door 12 Levensbloemen in de buitenste cirkel. De cirkel of bol-symboliek
wordt uitgelegd in brochures op onze website www.pentahof.nl
Het getal 12 wijst naar de 12 stammen Israels, de zonen van Jakob. Onze
klok telt 12 uren, en ook de kosmische klok telt 12 tijdvakken van 2160
jaren. De ouroboros rechts onderin het wapenschild is weergegeven als
een lemniscaat, een liggende 8, als symbool van oneindigheid. Het is een
reptiel of slang die in zijn eigen staart bijt. De slang is ook een symbool
van metamorfose, daar ze de oude huid afstroopt en in een nieuwe huid
verschijnt. De stam Dan had een slang in het wapenschild. Dat punt waar
de slang in zijn eigen staart bijt markeert een uniek overgangspunt, wat u
uitgebreid kunt lezen op onze website, maar ook in het boek van Jan
Wicherink:: "De Grote Galactische Conjunctie 2012 kruisen".
De datum 21-12-2012 was hierbij van cruciaal belang.
25.920 minuten : 60 = 432 uren. Het getal 432 Hertz geeft de grondtoon
aan van de natuurlijke universele stemming
Zie:http://www.wanttoknow.nl/overige/432hz-de-natuurlijke-universele-stemming/
De ouroboros als kosmische klok geeft de juiste tijd(en) aan, waar Johan
Oldenkamp een uitleg over geeft, zie:
www.pateo.nl Hoe laat is het?
Van de 12 levensbloemen zijn er drie onzichtbaar, verborgen achter het
schild. Links van het schild verschijnt de eerste levensbloem, nog flauw
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en wazig, wat wijst naar de eerste bewustwording van de ware identiteit
van de 12 stammen. De levensbloemen worden steeds helderder naarmate
ze rechtsom omhoog gaan. De bewustwording is als belofte in de profeet
Jeremia 30-33 te lezen. De regenboog is als symbool van Gods trouw aan
de natuur en de mensheid aanwezig en bevat 7 kleuren. Het getal 7 zien
we terug in de 7 scheppingsdagen en 7 weekdagen. Ook telt een octaaf 7
tonen.
Het wapenschild bevat middenin een drieluik (drie dimensies waarin wij
momenteel leven), waarin de drie wapens aanwezig zijn van de gemeente
Barneveld en Putten, en de stad Ede. De symbolen in de drie
wapenschilden vormen een symbiose, het samenleven van twee of meer
verschillende soorten wezens. Het hert in het wapen van Putten heeft 7
uitsteeksels. De vlinder in het wapen van Barneveld telt in deze oude
afbeelding 4 vleugelsdelen,, 3 rompdelen 2 voelsprieten (4.3.2 Hz als
grondtoon van de schepping) en 10 zonnestralen. De drie wapens vormen
een symbiose, waarbij 2 mensfiguren aanwezig zijn, een man en een
vrouw. Er zijn 5 dierfiguren aanwezig, 2 vissen, 1 vlinder en 1 hert. Er
zijn 2 planten en 2 bloemen aanwezig. Ook 1 planeet, de zon, helios. Ook
is de aarde, terra, 3x zichtbaar als terras. De Elementen vuur (zon), aarde,
lucht, water en aether (zonnestralen) ontbreken niet.
In het Barnveldse wapen uit later tijd is de zon met vijfhoekige stralen
getekend en heeft de symbolische vlinder 6 vleugeldelen.
De naam van de nieuwe mini-staat luidt: Veluwse Israël-vrijstaat.
De huidige staat Israel is een nepstaat, opgericht door zionisten,
merendeels bestaande uit Askenazen, die geen Semitische oorsprong
hebben, maar een Turks/Mongoolse herkomst bezitten. In het bijbelboek
Openbaringen 2:9 en 3:9 wordt verwezen naar deze leugenachtige lieden.
De 12 stammen Israels zijn allen in de verstrooiing, zijn onwetend van
hun ware identiteit, en leven als verloren schapen in de kustlanden van
Noord-West Europa. De bewustwording is in werking gezet. Het
transformatieproces is gaande. Daar wijzen o.a. de gemeentewapens van
Barneveld en Putten op, en ook het stadswapen van Ede.
Nederland vervult een speciale rol als het vanouds genoemde ‘Westerse
Israels", of ‘Kanaän in het Westen", zoals het door onze voorvaderen
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intuïtief werd genoemd. De echte Davidster is een vijfpunt en geen
zespunt, een pentagram en geen hexagram. De kleuren rood, wit en blauw
zijn kleuren die reeds in de tabernakel van Mozes aanwezig waren, en ook
in de Nederlandse vlag voorkomen. In het midden van het pentagram is
een afbeelding van Nederland aangebracht, centraal, als kustland.
Onderin de sjerp, waarop de naam Veluwse Israel-vrijstaat staat
geschreven in 22 letters, twee elftallen. Erboven is rechts de ouroboros en
links de Mandorla geplaatst. De Mandorla of Vesica Piscis is de
baarmoeder van de dageraad, van de schepping. In de Levensbloem is de
vesica piscis veelvuldig aanwezig. Het lemniscaat is een symbool voor
oneindigheid, als symbool van Israels oneindige bestemming. Israel is een
voorbeeld en zegen voor alle volkeren op aarde, en zal opnieuw een
koninkrijk vormen, als de steen die zonder handen afgehouwen wordt, zie
Daniël 2. Een Davidstelg zal koning zijn en naar gerechtigheid en vrede
regeren in het aanstaande Gouden Tijdperk.
Het volkslied
Het volkslied van de Veluwse Israël-vrijstaat luidt als volgt:
Alle man van Israëls stam
Voelen zich der vad'ren zonen
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een eigendom kwam
Eigen meester, niemands knecht
Natuurgetrouw en recht
Stalen vuist en rappe hand die gaat
Zo is 't volk van de Veluwse Israel-vrijstaat
Psalm..46:6 JHWH de God der legerscharen
Is met ons, hoedt ons in gevaren
JHWH de God van Jakobs zaad
Is ons een burcht, een toeverlaat
psalm 60: 3,4,7. 63:7, en eronder de laatste 4 regels van vers 6.
72:4, 8 en 9, Psalm. 66:2.
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Het wapenschild
Veluwse Israël-Vrijstaat = afgekort V I V
In Romeinse letters/cijfers is dat 5 + 1 + 5 = 11
De voorste V = 5, plus IV = 4, tezamen 9. Het vormt het magische koppel
van 9/11, zoals deze datum in 2001 door de illuminati is gebruikt om de
WTC-torens te vernietigen, en een grootmensenoffer te brengen.

Ambassade
Artikel 22 Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, Wenen,
18-04-1961
The States Parties to the present Convention,
Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized
the status of diplomatic agents,
Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United
Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of
international peace and security, and the promotion of friendly relations
among nations,
Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and
immunities would contribute to the development of friendly relations among nations,
irrespective of their differing constitutional and social systems,
Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals
but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as
representing States,
Affirming that the rules of customary international law should continue to govern
questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention,
Article 22
1.The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may
not enter them, except with the consent of the head of the mission.
2.The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the
premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of
the peace of the mission or impairment of its dignity.
3.The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means
of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or
execution.
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Een ambassade is een diplomatieke vertegenwoordiging van een land in een ander land.
Meestal bevindt de ambassade zich in de stad waar ook de regering van het gastland zetelt.
Zo bevinden de meeste ambassades in Nederland zich in Den Haag, in België in Brussel.
Soms heeft een land naast een ambassade ook een of meer consulaten in het gastland.
De ambassade zorgt voor communicatie en onderhandelingen tussen de twee landen en
voor culturele uitwisseling. Ook fungeert ze vaak als aanspreekpunt voor burgers van het
thuisland die op dat moment in het gastland verblijven. De ambassade wordt geleid door
een ambassadeur.
Het terrein waar een ambassade gevestigd is en de residentie van de ambassadeur genieten
op basis van artikel 22 van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (1961)
onschendbaarheid. Dat betekent dat de autoriteiten van het gastland het ambassadeterrein
en de ambassadeursresidentie pas mogen betreden met goedkeuring van de ambassadeur.
Van deze onschendbaarheid wordt soms handig gebruikgemaakt om politiek asiel aan te
vragen

Zelfbeschikkingsrecht Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ga naar: navigatie, zoeken Het zelfbeschikkingsrecht is een internationaal
bepaald begrip dat volkeren van de hele wereld toelaat te bepalen onder
welke soevereiniteit ze vallen.
Het werd het eerst geformuleerd door Woodrow Wilson in 1916. Critici
vermoeden hier echter achter dat de bepaling vooral bedoeld was om het
machtige blok Oostenrijk-Hongarije te versnipperen.
Tijdens de grote dekolonisatie van de jaren zestig bepaalden de Verenigde
Naties in 1960 in hun resolutie 1514 de basis van het moderne
zelfbeschikkingsrecht.
Artikel 2 bepaalt dat alle volkeren het recht hebben op zelfbeschikking;
door dat recht bepalen zij hun politieke status en streven zij economische,
sociale en culturele ontwikkeling na.
Artikel 3 bepaalt dat politieke, economische, sociale en educatieve
onvoorbereidheid nooit als een grond mogen dienen om de
onafhankelijkheid uit te stellen.
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Artikel 4 stelt dat elke gewapende actie of repressie tegen de afhankelijke
volkeren zal moeten stoppen opdat ze hun onafhankelijkheid kunnen
bereiken.[1]
Artikel 6 stelt dat de nationale eenheid en de territoriale integriteit van het
grondgebied van een land nooit verstoord mag worden, dus de splitsing
van Tsjecho-Slowakije zou in 1960 nooit aanvaard geworden zijn.
In 1970 werd artikel 6 aangevuld met een bepaling uit resolutie 2625,
namelijk dat de integriteit van een grondgebied alleen geldt wanneer de
staat zich houdt aan bepaalde voorwaarden: dat gelijke rechten worden
gegarandeerd aan zijn inwoners, dat de staat het zelfbeschikkingsrecht
accepteert, en dat de staat een bestuur bezit dat het hele volk
vertegenwoordigt zonder onderscheid van ras of geloof.
Critici hebben herhaaldelijk laten blijken dat artikel 6 en de bepaling van
1970 in feite het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren beperkt, en een
toegift is aan bijvoorbeeld de Sovjet-Unie. Deze had er alle belang bij de
onafhankelijkheid van de westerse koloniën te bespoedigen om zijn eigen
invloedssfeer uit te breiden. De Sovjet-Unie bestond zelf echter uit
verschillende volkeren, en geannexeerde landen als Letland, Estland en
Litouwen, die van dit zelfbeschikkingsrecht gebruik zouden maken.
Daarom werd bepaald dat alleen gebieden die exclaves waren en dus niet
grensden aan het moedergebied onafhankelijk mochten worden. Ook
België stond op artikel 6 van resolutie 1514, net als Tsjecho-Slowakije en
Joegoslavië; staten die allemaal te maken hadden met volkeren die de
onafhankelijkheid nastreefden.[2]
Micronatie Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken Een micronatie is een echt bestaande of
virtuele staat die niet internationaal juridisch erkend wordt. Meestal zijn
micronaties bijzonder klein (kleiner dan enkele vierkante kilometers).
Vaak worden micronaties opgericht uit politieke, culturele, artistieke of
humoristische overwegingen. Sommige stichters zien het als een hobby,
anderen menen het serieus. Onder de term "micronatie" worden drie
soorten naties begrepen die sterk van elkaar verschillen:
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1.De Sealand-groep; dit zijn afscheidingsprojecten, die echter
internationaal niet serieus worden genomen.
2.Tv-micronaties, eigenlijk simulaties die worden opgericht in een
tv-programma, waar de kijkers "burger" van kunnen worden.
3.Hobby-micronationalisme, ook eigenlijk simulaties, met verschillende
gradaties van ernst.
Micronaties moeten niet verward worden met ministaten zoals Monaco of
Vaticaanstad.

