CONSIDERANS
1. In de PDF Bijlage, vindt u het Diplomatiek Paspoort voor de Per Stirpes CQV (Cestui Que
Vie) LLC (Live Life Competent) Agents en Vertegenwoordigers; Per Stirpes nabestaanden
van de overledene, waarop de Trustee-Staat, de CQV (na)geboortetrust heeft gevestigd;
zonder daarvan de Per Stirpes nabestaanden, op de hoogte te brengen.
2. De Trustee-Staat heeft zichzelf in de CQV Trust gepositioneerd als de veronderstelde
bevoegde en veronderstelde Beneficiary.
De Trustee-Staat heeft alle verplichte geboortecertificaten op de beurs verhandeld en de
levende kinderen geregistreerd onder Maritiem/zeerecht. De registratie van de levende
kinderen luidt: "Dood en verloren op zee". Omdat het levende kind niet is geïnformeerd over
zijn/haar geboortetrust heeft het kind deze status niet kunnen herstellen en heeft het niet
kunnen delen in zijn/haar geboortetrust.
3. De Trustee-Staat en verondersteld Beneficiary (in plaats van het levende kind)
verondersteld nog altijd dat het kind (de thans volwassene) afwezig is; dood en verloren op
zee. Met behulp van deze veronderstelling houdt de Trustee-Staat alle bezittingen en waarden
met betrekking tot het geregistreerde kind, in eigendom en het kind bezit NIETS (dan
schulden).
4. De tijd is nu aangebroken dat het geregistreerde kind, de thans volwassene, bekend maakt
dat het niet "dood en verloren op zee" is.
5. Het geregistreerde kind is de Per Stirpes (afstamming) nabestaande van zijn/haar (na)
geboorte waarop zijn/haar (na)- geboortetrust is gevestigd. Het geregistreerde kind; de Per
Stirpes nabestaande is inmiddels meerderjarig en is de CQV LLC Agent en
Vertegenwoordiger van zijn/haar CQV (na) geboortetrust; de enige bevoegde/-Principal in de
CQV Trust.
6. De Per Stirpes CQV LLC Agents en Vertegenwoordigers dragen een Diplomatiek Paspoort
bij zich, waarin zij zichzelf bekend maken.
7. De waarden van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de rechten van de mens. De waarden
van de Internationale Gemeenschap zijn de rechten van de mens. De waarden van de Per
Stirpes CQV LLC Agents en Vertegenwoordigers, zijn de rechten van de mens.
8. Het geregistreerde kind; de thans meerderjarige Live Life Competent Principal van de CQV
Trust is volwaardig lid van de Internationale Gemeenschap welke wordt opgebouwd en
gewaarborgd op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

9. De Principal van de CQV Trust draagt het Diplomatieke Paspoort waarmee verzocht wordt
aan alle autoriteiten en officials om de eigenaar van het Diplomatieke Paspoort, in
overeenstemming met de Universele Rechten van de Mens; dezelfde toegang te verlenen
tot alle professionele dienstverlening welke hij of zij wenst en nodig heeft om volwaardig deel
te nemen aan de nationale en Internationale gemeenschap, als de geprivilegeerden.
10. Een geboorterecht is géén privilege, maar een waarborg voor de onschendbaarheid van
iedere mens.
11. Het Diplomatieke Paspoort ratificeert de onschendbaarheid van de mens die als Per
Stirpes CQV LLC Agent en Vertegenwoordiger is, van de overledene waarop de CQV Trust
is gevestigd.
12. Het Diplomatieke Paspoort ondersteunt de CQV LLC Agent en Vertegenwoordiger van de
overleden (na) geboorte waarop de trust is gevestigd, bij het vrij en ongehinderd toegang
krijgen tot professionele dienstverlening om de CQV Trust te regelen.
13. Het Diplomatieke Paspoort is noodzakelijk omdat de Staat en overheden, direct belanghebbenden zijn in de CQV Trust.
14. Op basis van de Universele Rechten van de Mens is het ongeoorloofd en ongepast om de
mens van zijn/haar existentiële vermogen en potentieel, uit te sluiten en de mens met politieke
middelen, te onteigenen.

