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Recht Coma-patient opheffen voor extra recht Transplantatie-patient

Donorregistratie          Transplantatiestichting

Wat is er juridisch mis met de Donorregistratie?
 Grondwet en Mensenrechtenverdragen worden genegeerd door parlement –– 

rechtspraak – zorg – lobby.

 Het ontstaan van de Galaxy – Planeet Aarde – Mens is onbekend.
Het ontstaan van de tijdbalk ‘Geboren worden en sterven als mens op Aarde in 
relatie tot krachten groter dan onszelf’, is onbekend. Planeet Aarde krijgt geen 
kijkje in het Galaxy-laboratorium dat het experiment ‘Planeet Aarde en levensdoel 
voor de mensheid’, is gestart. 
Donorregistratie negeert ‘de plannen van de Galaxy met de mens op Planeet 
Aarde, ook als de burger een persoonlijke levensovertuiging heeft in samenspraak
met die Galaxy’.

 Het menselijk lichaam wordt wel staatseigendom in een Duivelse criminele lobby, 
waarvan het volk weinig af weet, nu de reguliere media altijd lui en gewetenloos 
is; rechtspraak – parlement – lobby en media liegen altijd.

 De coma-patiënt wordt gedwongen Grondrechten – Mensenrechten te vergeten om
de extra georganiseerde rechten voor de transplantatie-patiënt te waarborgen.

 Medisch-technische Evolutie voor de coma-patiënt wordt geminimaliseerd om de 
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sensatie rond de medisch-technische Evolutie voor de transplantatie-patiënt te 
kunnen uitbouwen.

 Geld; er kan heel veel meer geld worden verdiend in de orgaan-transplantatie-
handel dan in de coma-onderzoek-mensen-terughalen-wereld.

Grondwet en Mensenrechtenverdragen negeren voor Donorregistratiewet
Grondwet

 Artikelen 1, 6, 10 en 11 worden genegeerd door parlement – rechtspraak – zorg – 
lobby   = Géén discriminatie + de toepassing van levensovertuiging + het 
privacyrecht + de onaantastbaarheid van het lichaam.

De (mogelijk-arriverende) coma-patiënt en familie moeten hun aanspraak op het 
toepassen van de Grondwet en Mensenrechtenverdragen vergeten ten gunste van
de ontwikkeling van de rechten van de transplantatie-patiënt en familie.

De rechtspositie van de transplantatie-patiënt geldt als sterker dan de rechtspositie
van de (mogelijk-arriverende) patiënt die hersendood wordt verklaard door artsen. 

Deze (mogelijk-arriverende) coma-patiënt wordt tot staatseigendom gemaakt voor 
de medisch-technische Evolutie van de Geneeskunde en inherent toegepaste 
wetenschap, ten gunste van de transplantatie-patiënt.

De (mogelijk-arriverende) coma-patiënt en familie kunnen niet eisen ‘gebruik 
mogen maken van de medisch-technische Evolutie met dezelfde intensiviteit als de
transplantatie-patiënt en familie dit mogen’. De medisch-technische Evolutie rond 
het gebeuren Hersendood wordt min of meer vertraagd en zelfs stilgelegd, nu het
uit coma terughalen van mensenlichamen een zware onbekende klus is.      
Waar niemand zin in heeft?

 De (mogelijk-arriverende) coma-patiënt en familie worden gedwongen hun 
persoonlijke belevenis van ‘privacy rond de invulling van het leven en hun 
levensovertuiging’ te openbaren omdat transplantatie-patiënten het recht op het 
herbouwen van hun lichaam willen hebben. De niet-transplantatie-patiënt wordt 
onder dwang – ontstaan door machtsmisbruik rond de Grondwet en 
Mensenrechtenverdragen – gedwongen zijn of haar relatie met de Galaxy in het 
openbaar te beleven. De Staat der Nederlanden bepaalt voor de niet-



transplantatie-mens: welk soort relatie deze met de Galaxy moet hebben +  hoe 
deze met lichamelijke pijn & levensverdriet moet omgaan ten gunste van de 
persoon die een transplantatie wil ondergaan. 

 De transplantatie-patiënt krijgt wel het anti-discriminatie recht + levensovertuiging 
recht + privacy recht +  recht op onaantastbaarheid van het lichaam volgens de 
Grondwet en Mensenrechtenverdragen; de (mogelijk-arriverende) ziekenhuispatiënt 
niet. Huisartspatiënten die overlijden krijgen dit ook niet; zij kunnen na formeel 
thuis overlijden toch donor zijn. 

Neuroloog Oliversacks heeft ervaren dat patienten na een zeer langdurige 
coma toch kunnen ontwaken

Voor de (mogelijk-arriverende) coma-patiënt en familie  geldt het recht op de 
levensovertuiging ‘ik kan wel uit een coma ontwaken als het Galaxy-
laboratorium goed werkt levert rond mijn lichaam’ niet.

De coma-patiënt mag niet stellen:

‘Er bestaat meer kennis over Natuurkunde–Astronomie in relatie tot het menselijk 
lichaam op Aarde, dan de mens nu heeft gedefinieerd en toepast. Wij weten niet,
wie de Galaxy-Planeet-Menselijk lichaam heeft gemaakt, met welk doel. Wij 
begrijpen niet, hoe het kan zijn ‘dat de ene mens altijd gezond is; de ander ziek 
wordt’. 

Of, ‘dat de ene mens alles al weet vanaf de geboorte en kennis kan vinden-
activeren-toepassen-evolueren of zelfs de toekomst kan voorspellen, terwijl de 
andere mens stilstaat in het ontdekken van de toekomst en nooit deel van de 
Evolutie lijkt de zijn’. Wij weten niet,  waardoor de ene mens ‘een leven na de 
dood ziet; de ander alleen in  termen van abstracte wetenschap kan redeneren 
en geen leven na de dood verwacht’.  

Of, ‘de Evolutie van kennis rond Natuurkunde–Astronomie leidt tot meer kennis 
over het ziek-zijn van de coma-patiënt en zijn / haar medisch-technische behoefte.
Deze kennis moet met dezelfde intensiteit en hoeveelheid financiële middelen 
worden onderzocht als de Geneeskunde transplantatie-wetenschap wordt 
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onderzoekt’. 

Of, ‘als coma-patiënt wil ik sterven in het lichaam dat mij door de Galaxy is 
gegeven voor komende Galaxy-leven na de dood’. 

Of, ’ik wil sterven op het moment dat de Galaxy voor mij heeft gekozen om deel 
te kunnen uitmaken van ‘het Laboratorium-achtig experiment Planeet Aarde vol 
mensen, zoals voor mijn lichaam en familie bedoelt’. 

Of, ‘in mijn relatie met het Galaxy-laboratorium experiment Levensdoel mensheid 
op Aarde, wil ik niet gedwongen worden door de Staat der Nederlanden mijzelf 
als wel/geen donor te laten registreren; ik het recht op privacy tijdens mijn relatie 
met de Galaxy’.’ 

Het menselijk lichaam van de coma-patiënt wordt bij leven opengesneden om 
delen van dit lichaam te kunnen hergebruiken in het lichaam van de 
transplantatie-patiënt. 

Het lichaam van de transplantatie-patiënt heeft dus meer recht op Mensenrechten.

Mensenrechtenverdragen

 Grondweet-artikel 94 – 95 Verdrag gaat boven nationale wet, wordt genegeerd 
voor het Nederlandse volk. 

 https://mensenrechten.nl/wat-zijn-mensenrechten/mensenrechten-op-een-rij wordt niet
toegepast tijdens het maken van de Donorregistratiewet. Burgers worden wel 
ontdaan van rechten waarmee zij zijn geboren. Niet-transplantatie-burgers worden 
wel gedwongen hun levensovertuiging te vergeten ten gunste van transplantatie-
patienten; zij hebben geen recht op leven, hebben geen recht op 
onaanschendbaarheid en vrijheid voor de persoon. Niet-transplantatie-burgers 
worden wel geoffterd en in slavernij gehouden ten opzichte van de transplantatie-
patient. Niet-transplantatie-burgers zijn volgens parlement – rechtspraak – zorg – 
lobby niet gelijk aan de transplantatie-patient en hebben dus ook geen gelijke 
toegang tot het recht.

 Volgens het Folterverdrag – dat volgens het Mensenrechtencollege.nl niet bestaat,
.desireestokkel-nl.net/folterverdrag.html wel – heeft elke Individuele burger in NL het
recht om de Donorregistratie wel te laten vernietigen in de rechtbank, zodra deze 
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burger gedwongen is zich te laten registreren als zijnde wel/geen donor… of, zodra
deze burger gedwongen is gesprekken te voeren over het wel/geen donor-zijn. 

Parlement – rechtspraak – zorg – lobby hebben niet het recht om burgers te 
dwingen hun relatie met de Galaxy te verwoorden of vast te leggen in een 
stervensprotocol. 

Rechtspraak–Parlement–Zorg–Lobby maken burger rechtenloos (slaaf)
• Politici-Rechters-Medici-lobby die deze nieuwe Donorregistratiewet willen zijn allen 

lid van de Elite-moordenaarsclub. Dit is een samenwerkingsverband voor het 
stiekem  moedwillig folteren & doden van Individuele burgers. Deze club regelt de
corruptie tussen Parlement – Rechtspraak – Advocatenorde – Wetenschpa, ook via 
de Internationale rechtbanken als ICJ & ICC.

• Tegen alle parlementsleden en een groot deel van de lobbyisten ligt een 
Internationaalstrafhof rechtszaak, nu zij dossiers van burgers – en de burger zelf – 
stiekem laten verdwijnen om zichzelf in hun corrupte gewelddadige arbeidsonctract
te kunnen houden.

• De Donerregistratiewet zoals deze er nu ligt, is vernietigbaar. Niet alleen omdat 
voor de niet-transplantatie-mens de Grondwet en Mensenrechten worden 
genegeerd, maar ook omdat deze wet door officiele dictatoren tot stand is 
gebracht. 

• Veel burgers in NL weten niet dat de Elite-moordenaarsclub bestaat; of, zij weten 
het wel, maar gaan er vanuit dat zij er tot op heden weinig last van hebben 
gehad. Deze last zullen zij wel ervaren zodra een persoon overlijdt… en deze 
mens is gedwongen zich verplicht te laten registreren als wel/geen donor. 

• Agressieve artsen die lid zijn van de Elite-moordenaarsclub en ‘alles weten van 
illegale orgaanhandel op de zwarte markt’, worden deze zwarte markt opgezogen.

• Door de nieuwe – criminele wet  – Donorregistratie, die elke burger verplicht zich 
te laten registreren zal de zwarte markt in omvang toenemen.

• Vooral vanuit Nederland zal deze illegale orgaanhandel worden gebouwd, nu de 
Rechtspraak – Parlement – Koningshuis – Advocateorde – Zorg – Lobby...actief 
samenwerken aan het stiekem beschadigen & doden van mensenlichamen.



Persoonlijke noot

Ik sta geregistreed als NIET-donor.
Hiertoe voel ik mij gedwongen. 
Ik wil helemaal niet gedwongen worden over donorschap en registratie te praten, op 
bevel van een crimineel parlement dat altijd werkt vanuit wetteloosheid. En van plan is 
zichzelf en hun lobby-vrienden boven de wet te houden….

Ik wil zeker niet geconfronteerd worden met plunderende artsen zodra ik in het 
ziekenhuis – thuis  naast het bed van een persoon zit die zal sterven. Zeker niet als dit 
één van mijn kinderen is! Op zo’n moment wil ik samen met dit kind de Galaxy inreizen
en dit kind afleveren bij de Zon – Maan – Ster – Zwarte gat – Planeet – Ring.. of waar dit
Mens van Aarde  thuis hoort. Ik wil overleggen over Mijzelf met de Galaxy zodra ik 
deze allerlaatste burgerplicht voor mijn kind – of wie-dan-ook…. heb volbracht.

Mega-fout in de Donorregistratie!

Ik kan wel vastleggen of ik wel / geen donor wil zijn.
Ik kan NIET laten registreren ‘dat ik persoonlijk nooit delen van het lichaam van een 
ander mens wil ontvangen voor mijn genezing’. 
Word ik per ambulande in een halve coma het ziekenhuis ingereden, zal ik zeker bij 
brandwonden in een Echte Coma worden gebracht. Daarna gaan artsen trots aan het 
snijden en plakken – met donorhuid – om mijn brandwonden te genezen.

Artsen zijn van mening ‘dat donorhuid wonderbaarlijk effectief de wonden van een
brandwonden-patient geneest’. 

Ik wil geen donorhuid!
Artsen mogen gebruiken: plastic, metaal, chemische eiwitplakken in een 
laboratorium bereid, bloed… en overige kunstmatig geproduceerd materiaal. 

Ik leef voor 60% in de Galaxy; ik heb een sterke vooruitziende blik.
Zoals de Indianen dit ook hadden … of hebben… 
Ik leef met    het Leven na de dood     zoals de Indianen dit ook deden of doen.
Hier voel ik mij goed bij…  Ik sta geregistreed bij het Galaxy-laboratorium voor ‘een 
herhaling van het GeorgeOrwell 1984 Big brother is watching you experiment’; maar dan
wel voor een vrouw die in het ICT-tijdperk leeft...




