
Gesprekshandleiding reizen met Diplomatiek paspoort Nederlands

Beste,

Met mijn Diplomatiek paspoort toon ik aan dat ik mijn geboorte Trust nalatenschap 
beneficiair aanvaard heb en de DAS status van mijn natuurlijk persoon gecorrigeerd 
heb naar de Staat van Levende Man (m/v). Daardoor ben ik autonoom diplomaat en 
diplomatiek onschendbaar.

Vanuit de positie van Levende Man (m/v) beroep ik mij op het verdrag van Wenen 
inzake diplomatiek verkeer dat zegt dat ik vrij ben om zonder restricties te reizen en 
te vertoeven binnen iedere staat. Dit zijn alle grondgebieden in Europa en daarbuiten.
En ik beroep mij op de Universele Rechten van de Mens en met name

Art. 13 UVRM
1. Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de 
grenzen van elke Staat.
2. Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en 
naar zijn land terug te keren.

Art. 20 UVRM
1. Een ieder heeft het recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering.
2. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

Het Staatsbedrijf Nederland heeft geen professioneel contract met mij als autonome 
inwoner van het grondgebied en derhalve kan het Staatsbedrijf Nederland mij niet aan 
de ‘Covid-19’ bedrijfsmaatregelen, bedrijfskleding voorschriften en het bedrijfscrisis 
protocol onderwerpen. Ook uw ‘overheid’ heeft geen professioneel contract met mij. 
Veiligheidsvoorschriften van private bedrijfsmanagements die in vermeende publieke 
dienst opereren, mogen de Levende Man (m/v) niet dwingen om tot hun bedrijven te 
behoren door de Levende Man (m/v) aan bedrijfsmatige veiligheidsvoorschriften te 
onderwerpen.

Ik heb dus het recht zonder restricties en zonder voorwaarden te reizen en te 
verblijven op ieder grondgebied.



 

U vraagt mij mezelf te identificeren en dan toon en identificeer ik mij met mijn 
Diplomatieke paspoort als: [Doopna(a)m(en)] Vdf [Familienaam]. In dit Diplomatiek
paspoort treft u de track- en trace verzendcodes aan van de door mij aan 
overheidsinstanties van de Staat der Nederlanden gestuurde Erfrechtelijke 
documenten. Bij deze overheidsinstanties, inclusief Z.M. Koning Willem-Alexander, 
kunt u zelf navraag doen. 



Vraagt u mij vervolgens om een legaal ID, zoals paspoort, ID-kaart of reisdocument 
dan toon ik u direct het door de Nederlandse overheidsinstanties aan mij verstrekte 
reisdocument van de legale entiteit: [INITIALEN] [FAMILIENAAM]. Ik identificeer
(is gelijk stellen aan) mij echter niet als natuurlijk persoon.

Getekend en gezegeld op: [datum] te [plaatsnaam]


