
Declaratie van mijn soevereiniteit en zelfbeschikking 

Mijn naam is Marja de Vries, ik woon in Zutphen in Nederland, en ik richt mij met dit schrijven tot de 
leden van wat bekend is als de cabal, de illuminati, de deep sate, de 13 families, de globalisten, of de 
rijke elite, kortom, tot al die mensen die proberen om een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO) 
en dus een wereldregering in de vorm van een digitale dictatuur te creëren. Ik richt mij tot al 
diegenen die samenwerken met de destructieve donkere machten, Archonten, wétiko, wezens van 
het onlicht met als doel verdere werelddominantie voor jullie zelf en slavernij voor de rest van de 
mensheid. Als soeverein wezen verklaar ik hierbij dat ik hier geen toestemming voorgeef en hier niet 
mee in stem. 
 
Sinds 2017 heb ik mijn eigen onderzoek gedaan naar jullie achterliggende plannen. Dat was onder 
andere mogelijk omdat velen mij al voor gingen in het doen van datzelfde onderzoek. En inmiddels 
hebben miljoenen mensen wereldwijd hun eigen onderzoek gedaan. Zij zien allemaal het grotere 
plaatje en dus waar het jullie om gaat, waardoor jullie geheim niet langer bestaat. 
Als een resultaat hiervan doorzien steeds meer mensen jullie misleiding, manipulatie, leugens, 
corruptie en criminele activiteiten en wordt het steeds duidelijker dat jullie enige macht bestond uit 
geheimhouding van jullie duistere praktijken en plannen. Inmiddels weten we dat jullie gebruik 
maken van nepnieuws, de valse vlag strategie, de actie-reactie-oplossing strategie, mind control, 
social engineering en steeds meer censuur om te proberen jullie doelen te bereiken, maar dat alles is 
niet langer geheim. We weten dat jullie onze energie willen oogsten door middel van angst zaaien, 
kindermisbruik en marteling. Veel informatie daarover en over mensenhandel en orgaanhandel is 
inmiddels beschikbaar. Ook is er inmiddels veel informatie beschikbaar over geo-enegineering, 
weermanipulatie, chemtrails en de zware metalen in de lucht die we vervolgens inademen,  over 
nanotechnologie en de achterliggende plannen bij de wereldwijde invoering van 5G. En we weten 
dat jullie, terwijl niemand op jullie heeft gestemd, via infiltratie in de politiek en in alle sociale en 
maatschappelijke instellingen en groeperingen, jullie doelen proberen te bereiken. Als soeverein 
wezen verklaar ik hierbij dat ik hier geen toestemming voorgeef en hier niet mee instem. 
 
Dat infiltreren geldt ook voor de medische wereld. Het is duidelijk dat jullie proberen om de 
coronacrisis aan te pakken als laatste kans om door te gaan met het uitvoeren van jullie plan.  
Terwijl het duidelijk is dat we bij corona te maken hebben met biowapens verkondigen jullie dat de 
enige oplossing voor de coronacrisis de invoering zou zijn van een wereldregering en dat de enige 
oplossing om de lockdown weer op te heffen vaccins zouden zijn, samen met de invoering van een 
vaccinatiepaspoort als voorwaarde om weer aan de samenleving mee te mogen doen.  
In het kader van jullie plan, de recente vaccinatie-geschiedenis en de lange geschiedenis van DNA 
manipulatie en pogingen om ons te scheiden van de Bron waar we uit zijn voortgekomen,  is het 
duidelijk dat de door jullie gepromote vaccinaties jullie wapens zullen zijn die jullie willen gebruiken 
om ons nog meer te kunnen bewaken, monitoren en controleren. Als soeverein wezen verklaar ik 
hierbij dat ik hier geen toestemming voorgeef en hier niet mee instem. 
 
Jullie plannen zijn een schending van de wet van de vrije wil die geldt in dit universum. De vrije wil 
ligt aan de basis van onze zelfbeschikking. Jullie hebben geen recht op ons lichaam en onze 
gezondheid. Jullie kunnen ons, ons lichaam en ons bewustzijn niet bezitten en onder jullie controle 
willen hebben. Jullie intenties om ons te scheiden van de Bron waaruit alles voortkomt is een 
schending van de universele wetten en jullie anti-leven agenda is compleet in strijd met alles wat 
levensondersteunend is. Het is onacceptabel, en als soeverein wezen verklaar ik hierbij dat ik hier 
geen toestemming voorgeef en hier niet mee instem. 
 
Als soeverein wezen verklaar ik mij onafhankelijk van jullie plan. Ik wil daar geen deel van zijn. Ik heb 
macht over mijn eigen geest, mijn eigen lichaam en mijn eigen realiteit. Jullie hebben toestemming 
nodig om te doen wat jullie willen doen en die toestemming geef ik niet. Ik accepteer jullie plan niet, 



ik stem daar niet mee in en geef daar geen toestemming voor. Jullie plan betreft misdaden tegen de 
mensheid en het is onacceptabel. Jullie hebben niet het recht om te doen wat jullie doen. Wij 
mensen zijn niet jullie experiment. Als soeverein wezen verklaar ik dat ik het recht heb zelf te 
beslissen wat goed is voor mijn eigen lichaam in tijden van ziekte en gezondheid. Ik geef jullie geen 
toestemming en stem niet met jullie plannen in. 
 
Ik begrijp en erken de rol van katalysator, maar genoeg is genoeg. Ik zend jullie mijn dankbaarheid 
voor de waardevolle dienst die de donkere machten onbewust hebben bewezen door het zijn van 
een katalysator voor mijn ontwaken en het ontwaken van de mensheid. Jullie manipulaties zijn een 
grote katalysator geweest voor mijn groei en hebben mij de zeldzame gelegenheid geboden voor het 
leren van onvoorwaardelijke liefde. Ik vergeef jullie alle dingen die jullie hebben moeten doen om 
een katalysator te zijn. Ik houd oprecht van jullie. Waarom houd ik van jullie? Omdat we allemaal één 
ziel zijn die voortgekomen is uit dezelfde Bron die bestaat voorbij goed en kwaad. Vanuit dit ruime 
perspectief van eenheidsbewustzijn, zijn alle zielen licht en zijn er geen onlichte zielen. Er zijn slechts 
zielen die vergeten zijn dat ze licht zijn en op het pad van de donkere machten zijn geraakt. 
Maar dat is geen excuus voor wat jullie hebben gedaan op het fysieke niveau. Op het fysieke niveau 
zeg ik, Nee. Het is genoeg, dus stop er mee. Iedere ziel kan altijd besluiten om te kiezen voor het 
licht, dus ook jullie. Ik vergeef jullie, ik houd van jullie en bedank jullie, maar ik ben een soeverein 
wezen en ik geef jullie geen toestemming en stem niet met jullie plannen in. 
 
Nu op dit zeer bijzondere moment van de spirituele evolutie van de mensheid in co-evolutie met de 
planeet Aarde, op het moment dat de poorten zich weer openen en er steeds meer licht binnenkomt 
en steeds meer mensen zich herinneren wie we in essentie zijn en wat ons volledig potentieel is, is de 
tijd om ons bewustzijn te verruimen en onze trilling te verhogen, zodat we in staat zijn om deel te 
nemen aan de co-evolutie samen met de Aarde. Al soeverein wezen is dit waar ik voor kies. 
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