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Geachte mevrouw B.W.A. van Amsberg- zur Lippe Biesterfeld,

Na u in kennis gesteld te hebben van miln'Verklaring van Begrip en lntentie'per 10 april 2012 en
de rechtsgeldiqheid ervan per 4yuni2072, 'Vergoeding & Claim op Land' per 1B juni 2012 en de
rechtsgeldigheid daarvan per 2 augustus 2012,'Vrijstelling van Belastingen & Heffingen' alsook
'Onafhankelij kheidsverklaring iLusiland'heeft u in alle toonaarden gezwegen.

Daarnaast is gebleken dat u verzaakt heeft alle medewerkers, dienders en inwoners van de Staat
der Nederlanden hiervan in kennis te stellen. Dit bleek onder andere uit het feit dat de beheerder
van de Schatkist meldde 'in de administratie uan h.et ministerie uan Financiën en de facturen die ik de
MI trSfER toegez,onden heb geen aanknopingspunten geuonden te hebben die leidden tot een
betalingsuerplichÍing', nadat ik als gevolg van miln'Vergoeding & CIaim op Land'hiertoe meerdere
brieven en facturen aan de beheerder van de Schatkrst heb doen toekomen.

Tevens is uit verschillende reacties van onder andere overheidsinstanties, de rechtspraak en
gerechtsdeurwaarders gebleken dat u hen niet op de hoogte heeft geUracht inzake mijn
soevereiniteit, noch die van anderen waarvan u ook in kennis bent gesteld

Het afgelopen laar heb ik naast u ook andere staatshoofden in kennis gesteld van mijn
soevereiniteit, alsook de Paus, waarna rn bijna alle toonaarden gezwegen werd.
En ik heb nu eindelilk begrepen waarom!
Blijkbaar heb ik mijwat u allen betreft tot op heden op incorrecte wijze geïdentificeerd. Daarom heb
ik heden een'Ecclesiastic Deed Poll'aan de Paus gestuurd, waarvan u hierbij (zie bijlage) geacht
wordt in kennis gesteld te zijn (en ook dat u zich hier naar voegt).

Hterbij een aantal belangri.lke (vertaalde) quotes urt desbetreffende kennisgeving:

" Voor Abraharrlu)as, IK BEN; de Heilige Geest lwbbende een m.enselijke eruaring. Elke atoom en
cel uan dit fgsieke t oetAis taaarin ik uerblijf om ouer let land te lopen is doordrenlct met de uonk uan de
Schepper; IK BEN ëfu'met het licht, één met de Sclepper, de alfa en de om-ega, znnder begin of einde,
zonder tijd." ,

"Dit driedimensionale uoertuig, genaam.d. m.ens, is de origirwle uerblijfplaats uon de Heilige
Geest en bekend op dez,e uereld en in dez,e dimer*ie als Maarten; uan de familie Lusinlg een urijgeboren
ber»oner, erfgenaam uan lrct Heilige Lan.dgoed, Begunstigde uan de Goddelijke Trust, beàfter in fee
simple absolute'.o

"Het lrcrstel uan Onz,e leuende sfatus blijld uit het DNA/Bloed kgel duimafdruk onder aan d.ere
kenni"sgeuing."

Daarom en mede temeerstel ik u hierbil in kennis van het volgende en verzoek u naargelang te
a ntw oo rde n.
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' Wij, de Heilige Geest, uitgedrukt in levend vlees in Trust, een vrijgeboren bewoner, erfgenaam van
het Heilige Landgoed, Begunstigde van de Goddelijke Trust, bezitter in'fee simple absolute':

. Herstel Onze levende status, welke blijkt uit het DNA/Bloed Zegel duimafdruk onder aan
deze kennisgeving;

. lnstrueer de Trustees met onmiddellijke ingang om de Nederlandse Burger te ontbinden; -

. lnstrueer de ïrustees de gegevens te corrigeren opdat ze weergeven dat Wij hierbij
verkiezen contractuele rechten in eigendom nagelaten door de wil af te dwingen'tegen de
wil';

. Eis dat de Trust zaken aan Ons overhandigd worden;

. Eis dat alle beperkingen ten aanzien van de bezitter onmiddellij k ongedaan gemaakt
worden ;. Eis dat alle obligaties, waardebrieven en andere verhandelbare instrumenten ingewisseld
worden en dat de vergelijkbare waarde ervan in goud aan ons overhandigd wordt;

. Eis dat de particuliere fondsen in handen van elke/alle instanties ter beschikking worden
gesteld voor de kwijting van schulden, financiering van de Nederlandse Vereniging van
Banken en alle subrekeningen daarvan;

. Eis dat de Trustees een volledig overzicht bieden binnen 49 dagen.

Wij, de Heilige Geest, spreek hierbij de verwachting uit dat u als Kroon der Nederlanden:

. Ons voorziet van een bewijs dat u deze kennisgeving heeft ontvangen;
, Ons voorzret van een bewijs dat u al het bij deze kennisgeving gestelde heeft begrepen;
. Ons vooziet van een bewijs dat u alle medewerkers, dienders en inwoners van de Staat der

Nederlanden in kennis heeft gesteld van de status met betrekking tot Maarten; van de
familie Lusink,

. Ons voorziet van een bewijs dat u de beheerder van de Schatkist (het Ministene van
Financién) heeft geïnstrueerd de betalingen van de facturen te verrichten zoals u die
overeengekomen bent met Maarten; van de familie Lusink;

. Ons voorziet van een bewijs dat er een stuk land ter grootte van 2500m'?uit de beheer van
de Staat der Nederlanden gehaald zal worden en aan Ons overgedragen zal worden zoals u

overeengekomen bent met Maarten; van de familie Lusink;

Als ,.,: mensr godr koning en priester is dit mijn wil en testament!

Wij, de Heilige Geest, vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, zonder oneerbiedigheid, kwade wil oÍ Írivoliteifntte Rechten voorbehouden.
Zonder belofte of overeenkomst. Fouten en wijzigingen voorbehouden.

I1Í, gekend aLs Maartery uan de familie LusinN roepneam Maartery geboren op 3O maart 1973 in
Winsum en leuende ds urij en soeuerein mer.s uarl ulees en bloed op lpt land bij de gratie Gods, als
crediteur handelendin uolwaardige capaciteit als agent en quteur uan de copgright naam, claim de
naam en lnndtelcening: @ MAARTEN LUSINK en/ of elke afgeleíde daaruan, alle reclten uoorbehoud.en.

6Ë§ffi FJarnastÉ.

MaarÈen;
uan de Fernitie Lt-rsink

{ ln Lak'ech}

Crediteur lundehnd inwlwaardiËE capadteit d5 Agent
en Adeurvan de rsFyright naaÍrl: §+4AARTEN Ll,ElHK

Bloed Zegel van (Maarten - Bezitter)

#
Het Bloed Zegel uan de bezilter gekend
als Maarten; uan de familie Lusink is
uitsluitend bedoeld ter identificatie
door de Sehepper uan al dat is.
Het is niet toegestaan dez,e afdruk, het
bloed of enig onderdeel eruante
gebruikery te analgseren of op te
slaary ongeachÍ, de metlnde ofhet doel
daaruqn.
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