
Stap uit de Matrix! 

 

Presentatie Zondag 14 augustus 2022 – Den Haag (Wijk Segbroek, Heesterbuurt) 

13:30 – 17:00 uur 

'Ken je Basisrecht' 

‘Opzegging machtiging besturen’ 

‘Hoe het tij te keren: angst loslaten en in actie komen’ 

Deel I door Jaap 

Burgerfront.nl | Gezond Verstand boven Blind Vertrouwen 

 

Ken jij jouw rechten? 

(On)zekerheden toegelicht in een tijd waarin de ene na de andere maatregel wordt opgelegd. Kennen 

wij onze rechten eigenlijk? Je leert hoe de overheid jou ziet en behandelt en wat je praktisch kunt doen 

om je hiervan vrij te maken. Jaap deelt vanuit zijn eigen ervaring het gedachtengoed van Burgerfront.  

– Ontspannen kijk op het recht en je rechten: het basisrecht eenvoudig uitgelegd. 

– Hoe kom je aan de overheid? En hoe kom je eraf? Opzeggen machtiging besturen. 

– Wat is een boete. 

Deel II door Germaine 

germainedomatilia.nl | The only way out, is in! 

 

Hoe het tij te keren? 

In het tweede deel gaan we in op wat mensen tegenhoudt om in actie te komen en hoe je dit kunt 

doorbreken. Je krijgt een ander perspectief aangereikt waardoor je uit de angst kunt stappen en je 

bewust wordt van je eigen kracht. En je van daaruit in vertrouwen actie kunt ondernemen.  

– Angst, wat is dat eigenluck? 

– Gedachten(-kracht) & Mindcontrol 

– Het creëren van een wereld die we wel willen 

Het is een ‘open’ presentatie met volop gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tijdens de bijeenkomst is een beperkt aantal Juridische Toolkits (Particulier € 30,- / Winkel € 60,-) 

verkrijgbaar (dat scheelt verzendkosten via de website). Graag contant betalen.  

Je krijgt sowieso het ‘Burgerfrontelijk Wetboek’, een handig overzichtje met de belangrijkste 

wetsartikelen en een tekst waarmee je handhavers op jouw mensenrechten kunt wijzen, mee naar huis. 

Waar:    Den Haag Segbroek; je krijgt de definitieve locatie door na aanmelding. 

Wanneer:    14 augustus a.s. van 13:30 tot 17:00 uur (inloop 13:00u) 

Bijdrage:   € 10,- per mens. Contant meenemen, pinnen gaat niet. 

Koek en zopie:  Thee / water is aanwezig, eventueel zelf iets lekkers meenemen!  

 

Aanmelden bij:      Jaap:     jaapbresser@live.nl 

 

mailto:jaapbresser@live.nl

