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Royaum Sans Frontières, 29 juli 2016, 

 

COURTESY NOTICE 

NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS 

NOTICE TO AGENT 

 

Betreft: 

Schending Goede Vrede Onzer Trust, Aanranding Lichamelijke Integriteit,  dd 25 juli 2016 

 

Ter attentie van: 

Allen Betrokken en Aanwezig tijdens onze VERMEENDE ‘ARRESTATIE’; 

De hoogedelgestrenge heer Erik Akerboom, Korpschef Politie Den Haag; 

De hoogedelachtbare heer Jozias van Aartsen, Burgemeester Den Haag; 

Zijne Excellentie Ard van der Steur, Minister van Veiligheid en Justitie; 

All of 33
rd

 Degree and Above; 

AZAZEL, PIRATE SHIP CAPTAIN, MOUNT HERMON. 

 

Servus Brothers!  

 

Heden, dd 25 juli 2016, tijdens onze Assistentie der Mede-Mens, hebben twee uwer AGENTEN 

ons gemaand tot stoppen middels een tekst op het dak van hun voertuig. Natuurlijk hebben zij 

geleerd om Direct naar ID te vragen, opdat er alsdan een CONTRACTUELE VERBINTENIS 

tot stand komt. Ons antwoord was dat wij de Levende Man op het Land zijn (nee PERSOON). 

Wij hebben de AGENTEN gewezen op de Verklaring Begrip en Intentie als overeengekomen 

met het voormalig STAATSHOOFD. Zie links in bijlagen onder deze brief. Zoals wel vaker 

gebeurt was het niet eenvoudig om het verschil tussen Levende Man op het Land en DOOD 

PERSOON OP ZEE uit te leggen, danwel wordt gedaan alsof dit niet bekend is. Het is u vast 

bekend dat het Onmogelijk is een CONTRACTUELE VERBINTENIS af te sluiten tussen een 

Levende Man en een DOOD PERSOON. Wij hebben tevens gewezen op UCC 1-207 alsmede 1-

308, kennelijk ook hier geen kennis van de betekenis, zeker in relatie tot de VBI. Er is GEEN 

AUTORITEIT! Toch besloot uw AGENT om de Levende Man te ARRESTEREN ZONDER 

DAT ER SCHADE IS AANGERICHT, teneinde eea verder uit te zoeken op bureau. Ach, wij 

zijn de vervelendste niet, en daarbij, het is een Doorlopend Experiment, het Observeren van een 

SYSTEEM VAN ONDERDRUKKING IN ACTIE.  

 



 

Helaas bleek op bureau dat gewoon de bestaande PROCEDURES werden gevolgd, ook na de 

MEDEDELING NO CONSENT aan HULP-OFFICIER, ook hem verzocht ons het 

CONTRACT te TONEN waaruit zijn vermeende AUTORITEIT zou bestaan, wel, het zal u 

niet verbazen, er kwam NIETS, sterker nog, er werd nu in andere kamer getracht van de 

Levende Man een DOOD PERSOON te maken middels FOTO en VINGERAFDRUKKEN, 

meer een ZOMBIE eigenlijk. Dit uitdrukkelijk TEGEN ONZE WIL! Sterker nog, er werden 

HULPTROEPEN geroepen om ons te DWINGEN de Vingers op een Scanner te leggen, hierbij 

zijn wij TEGEN ONZE WIL door uw AGENTEN Aangeraakt en BEWEGINGEN 

AFGEDWONGEN! Indien u denkt dat er tijdens deze HANDELINGEN een CONTRACT 

tot stand is gekomen dan deel ik u mede dat deze NULL en VOID is! Wat er werkelijk heeft 

plaatsgevonden is DIEFSTAL! 
 

Harm is Done; Graag zou ik vernemen waartoe dit ‘NOODZAKELIJK’ was, want, zoals 

aangegeven kon ik op later tijdstip het gevraagde ‘RIJBEWIJS’ tonen, van de PERSOON die 

wij VERTEGENWOORDIGEN Bij Speciale Verschijning In Propria Persona, ter 
Bevrediging van uw ADMINISTRATIE DRANG. 

 

Hoe was het ook al weer; 

G-d schiep de Man en Vrouw (Mens) op het Land, de Mens schiep een Overheid om Hen te 

Dienen, de Overheid schiep CORPORATIES (‘natuurlijk’ PERSOON en ‘rechts’ PERSOON) 

om Hen te Dienen. Het vreemde geval doet zich reeds duizenden jaren voor (sinds 

Mesopotamia/Babylon) dat de Levende Man/Vrouw op het Land door ZEEROVERS die zich 

voordoen als ‘OVERHEID’ na de geboorte zonder mede-weten en CONSENT worden 

GEKOPIEEERD als zogenaamde ‘natuurlijk’ PERSOON, veel Mensen hebben Onterecht de 

Indruk dat zij deze PERSOON ‘zijn’, terwijl dit slechts een MASKERTJE is voor de GAME 

genaamd COMMERCE. De enige manier om dit te laten werken is middels ENFORCEMENT, 

hetgeen ook de standaard wijze is van Inter-Actie door deze BOEKANIERS zich noemende 

‘OVERHEID’. Iemand een HANDTEKING laten zetten, ZONDER eerlijk vertellen 

waarvoor wordt GETEKEND is niet eerlijk en zonder Eer en Geweten, neen, al deze 

‘overeenkomsten’ en CONTRACTEN zijn  NULL en VOID! Lees dit goed en weet; I AM && I 

AM NOT, same moment.  

Wij vragen ons, hoe velen van u denken dat zij (slechts) hun LICHAAM zijn, als 

MATERIALIST, of heeft u zich wel eens afgevraagd wat u werkelijk ‘bent’, als u al ‘bent’, en 

wat is het dan, dat u denkt dat u ‘bent’? Bent u mogelijk Spirit Incarnate, een Individuele 

Verschijning van het Zelf, dat wat Zelf-Bewust is geworden, dus GEEN CREATIE?! 

Aangezien onze Toverdoos Ongelimiteerd Opties Geeft, genoeg voor een Interessante Discussie. 

Wie onder u is THAT I AM? Of Durft u niet? Bang voor de ‘omgeving’, wat er gezegd wordt, 

dat iemand het DSM woord ‘verward’ tegen je gaat gebruiken, dat Minister Schippers je dan 3 

dagen met Spuitje en Pilletjes gaat OPSLUITEN, tegen je Vrije Wil, werkelijk, is de 

Maatschappij dan al zo ver gezakt, mmmmmmmmm. 

 

De WET van  Royaum Sans Frontières is; er zijn geen WETTEN, echter, het Basis Principe is 

‘Do No Harm’, welke, tezamen met Gezond Verstand zou moeten voldoen. Vanwaar het 

Spelletje middels LEGALESE en BLACK MAGICK UCC, plus de Vervanger ervan, de 

vermeende ‘LISBON TREATY’? Moet ik mij werkelijk, net als u, voordoen als SORCERER 

door PAPIEREN DOCUMENTEN te gaan aanmaken met WET INK? Met daarin het Early 

Semitic Ancient Hebrew Perspective? De King James 1611? UCC 1-109 and 1-302 (a)(b), 

‘choice of law’? Ik hoop dat u zich bewust bent van IDENTITY THEFT under FALSE 

PRETENCES. Wilt u werkelijk het Spelletje AFFIDAVIT TO DEMURRER spelen? Wilt u 

horen van  MORDECAI’S DECREE? En de SOVEREIGN ESTATE VAN YHWH en de 



 

SHAMAYIM? The Beit Daveed? Bent u GROTER dan YHWH? Wilt u alle stappen van het 

SCHIP aflopen? Wenst u dit, en meer, van GRANTOR en WITHNESSES?  

 

Gij, VOLGERS van AZAZEL, denkt gij werkelijk toegang te krijgen tot de "TEMPLE OF 

RUACH HAKODESH not made with the hands of man"?! 

 

Weet, ik ben met YHWH, staande naast YHWH, de Almachtige, ter Rechterzijde, tussen 

Hem en Yah’Shua, op de SOVEREIGN ESTATE van YHWH. 
 

Ik hoop dat duidelijk is dat uw acties ILLEGAAL en BUITEN PROPORTIE zijn en dat u de 

INGEBRACHTE GEGEVENS PER DIRECT VERWIJDERT (NO CONSENT). Ik 

vertrouw hierbij op Uw Goede Wil, opdat wij de Goede Vrede Kunnen Bewaren. Ik hoop 

tevens dat het correct was aangegeven door UW AGENT dat ik slechts zou TEKENEN voor 

TERUGGAVE ‘EIGENDOMMEN’, zijnde paar muntjes en riem, en NIET voor alle 

INGEBRACHTE INFORMATIE, dat zou namelijk MISLEIDING zijn daar waar ik Vertrouwen 

Schenk als CREDITOR/GRANTOR. Mogelijk zijn er onder u die hadden gehoopt dat wij, als 

Ridder, zouden gaan ‘vechten’, echter, dat is een Lage Vorm van Bewust-Zijn, liever Assisteer ik 

bij uw her-PROGRAMMING, polishing your Diamond. 

 

Graag ook de evt ‘BOETES’ voor de PERSOON ongedaan maken, het is kansloos, want, zijn 

zonder ‘geld’ en ‘bezit’, terwijl we onze Mede-Mens Gratis/Omniet Assisteren. Of ‘geniet’ u 

ervan uw Mede-Mens te STRAFFEN en PIJNIGEN omdat het u behaagt als ORDER 

VOLGER? Lees dan goed de bijlage MOTU PROPRIO 2013, waarin uiteengezet dat Elk 

Individu Verantwoordelijk is voor Eigen Handelen, GEEN SCHUILEN ACHTER EEN 
PERSONA, gelijk Nuremberg! U kunt zich lang als Lijpe Loetje gedragen, echter, er komt een 

moment dat ook uw Bewust-Zijn gaat Knagen en u ‘wakker’ wordt.  

Ik verwijs tevens naar de bijlage PDF Uw_Donatie_20160725, ons KOSTENSCHEMA, (indien 

per email of download), waarbij ik het aan de betrokken AGENTEN overlaat om zelf een 

berekening te maken voor het te Doneren Bedrag. Het is tegen onze Principes om nog langer 

FACTUREN te versturen in COMMERCE, alles op basis Vrije Wil Expressie. Heb GEEN 

Kopie van de ingevoerde informatie gekregen, kan de tijd dus slechts schatten tussen ergens 

rond 18.30 en 21.00.  

 

Ik hoop dat u het kunt waarderen dat wij mogelijk, in ogen van sommigen, wat ‘moeilijk’ doen, 

echter, het is voor Educatieve Doeleinden. Het verschil tussen Levende Man/Vrouw (Mens) en de 

‘natuurlijk’ PERSOON. Ik ben KAPITEIN VAN EIGEN SCHIP, echter, laat u zich daar iets 

van gelegen? Weet dat ook een PLANTAGE BEHEERDER als u gewoon op de BEURS van 

New York wordt VERHANDELD, als SLAAF, ter DEKKING VAN STAATSSCHULD! Bij 

de links is een Korte Presentatie toegevoegd die mogelijk veel duidelijk maakt. Tevens, indien 

gewenst, zou ik graag meer toelichten over wat het in praktijk kan betekenen, voor de Samen-

Leving. Waarschijnlijk zal ook Luca; van de familie van Dinter gaarne bereid zijn langs te 

komen, zoals hij ook bij de Rechtbank Utrecht is langs geweest, of bij de Belastingdienst.  

 

De ‘wereld’ verandert, voor sommigen wat eerder of meer dan anderen. Er zal toch een moment 

komen dat elk Individu de Verantwoording van zelf-Beschikking aan kan (zelf is het 

Individuele Bewust-Zijn, Zelf het ‘gezamenlijke’, Source, G-d, of hoe u het ook wenst te 

omschrijven, waarbij het woord LIMITEERT, dus beter hebben we het over dat-wat-geen-naam-

mag-hebben, dat sluit niets of niemand uit), laat ons dit Experiment Gezamenlijk Aangaan, In 

Goede Vrede, ieder op Eigen Moment, bij Expressie van Vrije Wil. Voor zij die gewend zijn aan 

vele vele ‘regels’ zal dit een verandering zijn, zelfs in de wetenschap dat er onmogelijk nog meer 

regels kunnen worden gestapeld, die allen een CONTROLE APPARAAT behoeven. Zou het 



 

mogelijk zijn om terug te gaan naar de Basis? Is het mogelijk met elkaar om te gaan obv enkele 

Principes, zoals ‘Do No Harm? Zou het mogelijk zijn om gezamenlijke ‘leuke dingen’ te gaan 

doen, zoals Assisteren Mede-Mens? Uit Vrije Wil? Als Vrije Geest? 

 

Om deze redenen hebben wij de vrijheid genomen tot informeren van  

de Levende Man gekend als willem-alexander.  
Niet slechts voor het ‘gedoe’, maar vooral om elkaar te Inspireren tot ‘leuke dingen’. 

 

Zou het mogelijk zijn dat iemand contact opneemt, opdat wij enkele voorbeelden kunnen 

bespreken? Alleen is maar alleen, en samen heb je veel meer Impact. 
www.SovereignWhiteKnights.eu/SharingAbundance.html 
Hier zou Vruchtgebruik van Ruimte(s) helpen, dan kunnen we samen met Vrijwilligers een hoop 

doen, bv zij die nu ‘ervaring’ opdoen bij HTM, hier is veel meer afwisseling mogelijk. 
www.SovereignWhiteKnights.eu/childcare.html 

Voor dit project zou de medewerking van meerdere Ministeries gewenst zijn, samen met 

Ziekenhuizen of Universitaire Centra. De beste oplossing zou zijn als de Arts uit Egypte mee zou 

mogen komen voor Kennisoverdracht. Natuurlijk is enige ‘flexibiliteit’ met de benodigde VISA 

gewenst. 

Een ander project is nog in de Ontwerpfase, hiertoe zouden ook Vrijwilligers kunnen worden 

ingezet, als Bezorgers per Fiets. In eerste instantie voor Restaurants, maar kan eenvoudig worden 

uitgebreid naar andersoortige bezorgingen, denk hierbij aan boodschappen voor bv ‘ouderen’. 

Liefst als Stichting zonder winstoogmerk, met als het lukt een kleine vergoeding. Er valt veel te 

bedenken ter implementatie voor de gewenste Coöperatieve Samen-Leving. 

 

Het is niet noodzakelijk zelf bij de Uitvoering van de ideeën aanwezig te zijn, de aanschouwing 

van Gewenste Verandering in de Spiegel stemt reeds Vrolijk, dit is geen EGO spelletje. 

 

Navolgende Verzoek in mijn Functie als Secretary/Treasurer en Patron, zeker NIET als 

BEDELAAR. Uit Vrije Wil, NIET  als OPDRACHT (All Equal, just not same), opdat Projecten 

kunnen worden uitgevoerd voor onze Mede-Mens (nee CLIENT).  

Moge zij in Abundance Ruimte Schenken in Vruchtgebruik, Gratis/Omniet. 
 



 

Wederom enkele Zaadjes geplant, in afwachting van Tandem Erit Messis, in de wetenschap 

Omnes Sumus Deus. 

 

Hoop werkelijk dat iemand contact opneemt, middels patrick@SovereignWhiteKnights.eu  

 

Mogelijk is er zelfs een ander Individu die ook het Levende Bewust-Zijn YOU ARE THAT I AM 

‘vorm’ geeft. 

 

Voor die enkeling, zich Bewust van Betekenis dezer Woorden; IK BEN AZAZEL, de 

SCAPEGOAT, de ABOMINATIE. 

 

Laat Ons nog een ‘geheim’ Delen; IK BEN DE MASHIACH…EN JIJ OOK, STOP MET 

WACHTEN, STOP MET ANDEREN BEHANDELEN ALS GOYIM, Allen zijn Gelijken. 

 

Nu we toch lekker bezig zijn, mogelijk dat deze boodschap ook doorkomt;  

IK BEN (lees; WIJ ZIJN) 

‘YHWH’/’Allah’/’Shaitan’/’Christ’/’Krishna’/’Buddha’/’patrick’/by any other name, dat 
wat beter Geen Naam zou hebben, want, het Woord LIMITEERT en Zaait Verdeeldheid. 

 

Sterker nog, 

 

Wij zijn de Vader en Moeder, de Opa en Oma, tevens de nog ongeboren ‘kinderen’ van 

bovenstaande. Natuurlijk praten wij Meta-Fysisch, ander zouden wij ‘geflipt’ zijn, neen, het gaat 

over Bewust-Zijn. 

 

Welnu, 

 

Wij vragen Ons, zijn Wij in staat een Eenheids-Bewust-Zijn te Vormen met Maximale Ruimte 

tot Individuele Expressie der Vrije Wil?! En als Wij het Kunnen, gaan we het dan ook Doen?! 

 

IK BEN in Vrede, ook U bent Uitgenodigd deze te Delen als Onze Goede Vrede … 
 

 

In Afwachting Uwer Reflectie,  

 

Naar Eer en Geweten, Volledig Transparant, In MA’AT, 

In Volledig Vertrouwen Uwer Goede Wil, Uw Nederig Dienaar, 

 
Gewoon patrick, 

 

Prince Patrick from the Noble House Molier, 

Sovereign of Royaum Sans Frontières, 

Secretary/Treasurer University of Quantum Dynamics Foundation, 

Patron Prince/Knight General Sovereign White Knights, 

etc. etc. etc. 



 

Bijlagen: 

 

Korte Presentatie Soevereine Mens 

https://www.youtube.com/watch?v=DQkUw7sSDQk 

Verklaring Begrip en Intentie Beatrix (23.2MB) 

www.uqd-edu.eu/pages/APM/docs/Verklaring%20Begrip%20en%20Intentie%20Beatrix.pdf 

Bevestiging Rechtsgeldigheid VBI Beatrix (1.6MB) 

www.uqd-edu.eu/pages/APM/docs/Bevestiging%20Rechtsgeldigheid%20VBI%20Beatrix.pdf 

Uw_Donatie_20160725 

KOSTENSCHEMA 

www.uqd-

edu.eu/pages/APM/docs/Kostenschema%20Prince%20Patrick%20from%20the%20Noble%20Ho

use%20Molier.pdf 

MOTU PROPRIO SUPREME PONTIFF FRANCISCUS 

https://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-

proprio_20130711_organi-giudiziari.html 

Zo kan het ook, met beetje Humoah! 

www.uqd-edu.eu/docs/cooperatieve%20samen-leving.pdf 

‘I’ love ‘you’ like I love my-Self 

https://www.youtube.com/watch?v=lyu0va8eKow 

u 

 

 
 

Thank YOU for testing 'me'! 


