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Oorlog stoppen start bij
de As van het Kwaad

To stop War starts with
the Ashes of Evil

Oorlog wordt door Mensen gemaakt.

War is designed & produced by Humans.

Een groep Mensen wil een andere groep
Mensen beschadigen / vernietigen.

A group of People wants to damage /
destroy another group of Persons.

Individuen komen samen ‘om samen
Sadisme te beleven’. Sadisten maken
elkaar sterker. Zij maken Psychopaten van
elkaar.

Individuals come together ‘to enjoy
Sadism together’. Sadists make eachother
stronger. They turn eachother into
Psychopats.

De groep Sadisten is de As van het Kwaad.

The group Sadists are the Ashes of Evil.

Oplossing:
Verwijder de Kerngroep van het Kwaad
met de Allerzwaarste Juridische
procedures. In het openbaar.

Solution:
Remove the Centrepoint group of the Evil
with the Heaviest Legal frame in all
procedures. In the eye of the public.
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You can only remove War when you
remove the Ashes of Evil.
People are often in war for a very long
time, simple because they are Legally Lazy.
Make babies, is not the Solution to war; its
a nice moment for a couple of humans.
Or, Storks...

De kerngroep Sadisten vinden

Find the centregroep of Sadists

Ker ngroep oorlogs-makers:

Centregroup war-makers:



Personen met de allerhoogste
Lobby-macht.



Persons with the Highest Lobbypower.



Personen die hun Arbeidscontract
misbruiken voor Lobby-macht.



Persons who misuse their
Labourcontract for Lobby-power.



Personen die Lobby-macht
misbruiken voor negeren
‘persoonlijke wettelijke plichten’.



Persons who misuse Lobby-power
for not-conducting ‘personal
legal obligations’.



Personen die het leuk vinden de
medemens ‘machteloos /
rechtenloos te maken’.



Persons who enjoy to make the
fellow-human ‘powerless /
lawless’.



Personen die alleen geven om Geld.
En bereid zijn hiervoor te sterven.



Persons who only care for Money.
And, are prepared to die for it.



Personen die de Space-kracht
achter Oorlogs-maken niet
kennen, maar wel denken ‘dat zij
alles beter weten’.



Persons who are unfamiliar with the
Space-forces behind the warmakery, but do assume ‘they know
everything better’.
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Persons who must have an extreme
Low awareness of Self-worth =
they don’t know when Space-forces
switch on the Suïcide-mode.



Personen die niet weten what the
difference is between
Goodhearted and Evil behavior.



Persons with a Tunnel-vision, who
can not operate on a Network.



All Sadists / Psycopaths together
construct a tunnel that grows
Longer; they can not construct a
Network. They can not / hardly
leave the tunnel they constructed as
a group. Its only 1 Tunnel on the
Network of Good-hearted people.

Personen moet een Wel Erg Laag
gevoel van Eigenwaarde = zij
weten niet wanneer Space-krachten
heb in de Zelfmoord-modus zetten.
Personen die niet weten wat
verschil is tussen Goedaardigzijn en Kwaadaardig-zijn.
Personen met een Tunnelvisie, die
niet op een Netwerk kunnen
functioneren.
Alle Sadisten / Psychopaten
samen bouwen een Steeds
Langer wordende Tunnel; zij
bouwen geen Netwerk. Zij
kunnen hun Gezamenlijke Tunnel
niet / nauwelijks verlaten.
Het is maar 1 Tunnel op het
Netwerk van de Goedaardigen.

Leven in een Wolk vol Moord

Live in a Cloud full Murder

Wat is Moord?
Wat is een Wolk vol Moord?

What is Murder?
What is a Cloud full Murder?

Moord is al het Gedrag dat resulteert
in :
 Mens 1 doodt Mens 2 met geweld.

Murder is all the Behavior that results
in:
• Human 1 kills Human 2 with
violence.
• Violence can be Passive or Active.



Geweld kan Passief of Actief zijn



Geweld heeft altijd tot doel ‘een
Mede-mens tot zwijgen te
brengen’.



Verschijningsvormen van Geweld:
Geen wettelijke plichten
uitvoeren
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•

Violence is always meant ‘to put a
Fellow-human being to Silence’.

•

Appearances of Violence:
Not conduct legal obligations

Juridisch bewijs negeren

Ignore legal evidence

Geen verantwoordelijkheid voor
Eigen Gedrag nemen

Not carry responsibility for Own
Behavioral pattern

Geen Problemen willen oplossen

No Problem-solving behavior

Treiteren met als doel Leven van
Medemens beschadigen

Torments with the aim to
damage the Life of a Fellowhuman

Slaan & schoppen
To beat & kick
Vergiftigen & Wurgen
To Poison & Strangle
Steken & Schieten
To Cut & Shote
Medicijnen saboteren
Sabotage medication
Goede systemen misbruiken
voor Beschadigen & Vernietigen
Mede-mens

Misuse Good system for
Damaging & Destroying the
Fellow-Human

Woordenboek misbruiken;
woorden die de Mensen
gebruiken voor het bespreken
van alles wat Goed is……
misbruiken als dekmantel voor
processen die mensen
Beschadigen & Vernietigen.

Misuse the dictionary;
words Humans normaly use for
All that is Good… are being
misused as a cover for Processes
that Damage & Destroy
humans.

Wolk vol Moord in het NL-parlement:

Cloud full Murder in NL -parliament:

De Crimineel heeft het plan om een Mens
te Beschadigen & Vernietigen.

The criminal owns the plan to Damage &
Destroy the Human being.

Deze Psychopaat voert het Beschadigen & This Psychopath puts his / her thoughts to
Vernietigen van Mensen ook daadwerkelijk work and starts to Damage & Demolish
uit.
Humans in realtime life.
Politici willen dat Mensen zich ziek – rot –
opgejaagd – met de dood bedreigd
voelen.

Politicians want Humans to be sick – feel
rotten – hunted – feel threatened with
death.
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Politicians want Humans to feel that they
can not stop the Government.

Politici willen dat Mensen de criminele
werkwijze van de Overheid niet kunen
stoppen.

Politicians want Civilians to fight in the
Bureaucracy against the Politicial Parties –
Politicians – Governments – Civil servants –
Compagnies.

Politici willen dat Burgers vechten in de
Bureaucratie tegen Politieke Partijen –
Politici – Overheid – Ambtenaren –
Bedrijven.

Politicians want Judges, to make the
People fight for Constitution rights – Good
communications – Problem solving.

Politici willen dat Rechters, de Burger ook
dwingen te vechten voor Grondrechten –
Goede communicatie –
Probleemoplossing.

Judges want ‘to teach Civilians a Lesson’;
the Human must fight against
Politicians’because this is good for the
Intelligence of the People’.

Rechters willen ‘Burgers een Lesje leren’;
de Mens moet vechten tegen Politici
‘omdat dit goed is voor de Intelligentie
van de burger’.

Judges want the Parliament – Government
– Compagnies … to make the People ill /
kill them.

Rechters willen dat het Parlement –
Overheid – Bedrijven… de Mensen in de
samenleving ziek maken / doden.

The Victim does recognize this process
and feels it too, but assumes ‘that the
Criminal only has a temporarily problem’.

Het Slachtoffer ziet dit en voelt het ook,
maar denkt ‘dat de Crimineel … tijdelijke
psychologische problemen heeft’.

The Victim wants to assist the Criminal
with the removal of his/ her problems.

Het Slachtoffer wil de Crimineel helpen bij
het oplossen van zijn / haar problemen.

The Victim must defend himself / herself
against the Obsession to Damage &
Demolish humans.

Het Slachtoffer moet zich verdedigen
tegen de Beschadiging &
Vernietingsdrang van de Crimineel.

The Victim realizes himself / herself ‘that
the criminal never owned the plan to
design a good Relationship; terror has
always been the target of the Behavior of
the Sadist’.

Het Slachtoffer realiseert zich ‘dat de
Crimineel nooit van plan is geweest om
een goede Relatie tot stant te brengen;
terreur is altijd het doel van het Gedrag
van de Sadist geweest’.
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Het Slachtoffer realiseert zich, dat de
Rechter nooit van plan is geweest om de
Politieke Crimineel of de Elite Psychopaat
te stoppen en te straffen.

The Victim realizes himself / herself, that
the Judge never intended to stop or
punish the Political Criminal of the Elite
Psychopath.
The Victim must process the fact ‘that the
criminal has misused the Good intentions
of the Victim’.

Het Slachtoffer moet verwerken , dat de
Crimineel ‘misbruik heeft gemaakt van de
Goede Wil van het Slachtoffer’.

The Victim must process the fact ‘that the
Judge misuses the Intelligence of the
Victim; now the Victim ‘must grow wiser’.

Het Slachtoffer moet verwerken, dat de
Rechter misbruikt maakt van de
Intelligentie van het Slachtoffer; om het
Slachtoffer ‘slimmer te maken’.

The Victim must fight against Psychopaths,
who want to determine HOW the Victim
must behave himself / herself.

Het Slachtoffer moet vechten tegen
Psychopaten ,die willen bepalen HOE het
Slachtoffer zich moet gedragen.

The Victim may not determine for
himself / herself if and When the DNA
functions well; may not determine for
himself / herself ‘what is Good or Wrong
for the Evolution of Health’.

Het Slachtoffer mag niet zelf bepalen HOE
zijn / haar DNA goed functioneert; mag
niet zelf bepalen ‘wat Goed of Slecht is
voor de Gezondheid in Evolutie’ voor
zichzelf.

The Victim must construct the Heaviest
Legal Frame available, now… for Selfpreservation and Self-protection on the
Long run. Against Parliament –
Government – Court of Law – other
Powerful persons.

Het Slachtoffer moet nu de Allerzwaarste
Juridische constructies gebruiken , voor
Zelfbehoud en Zelfbescherming op lange
termijn. Tegen Parlement – Overheid –
Rechtbank – overige Machthebbers.

The Victim lives in a Cloud full
with:
• Hate
• Deception
• Humiliation
• Sabotage of Legally correct
Solutions

Het Slachtoffer leeft
in een Wolk vol:
• Haat
• Bedrog
• Vernedering
• Sabotage van Juridisch
correcte Oplossingen
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•
•
•
•
•

Diefstal
Beschadiging Lichaam & Ziel
Verwoesting Familie leven
Verwoesting Toekomst kansen
Dood.

Theft
Damaging Body & Soul
Destruction of Family life
Destruction of Future
opportunities
• dead
•
•
•
•

When a Powerful person refuses to
conduct his of her Legal Obligations
– from the Constitution Homeland a tornade constructs itself between
Criminal & Victim.

https://www.nationalgeographic.org/
media/inside-tornado/

nside a tornade Nat.Geographic

De wolk die de Psychopaat bouwt is
altijd beschadigend voor Mensen.

The cloud the Psychopath constructs is
always damaging for Humans.

De Tornado die de Psychopaat bouwt
is altijd:
• Een design / scenario voor een
Toneel stuk. Elke Psychopaat voert
een toneelstuk op… en, weet dit
ook.
De Crimineel wil niet toegeven dat
hij / zij een monster is.

The Tornado the Psychopat constructs
is always:
• A design / scenario for a Theater
play. Each Psychopat performs an
Act… and does know this very well.
The Criminal does not want to
admitt that he / she is a monster.

•

•

Attitude van de Toneel speler; en,
is altijd voor
‘het verbergen van het monster
in de Crimineel’.
Een Kwaadaardig systeem dat
blijft groeien voor de Duivel.
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•

Attitude of the Stage player; which
is for always ‘to hide the monster
inside the Criminal’.

•

An Evil system that continous to
grow in favor of the Devil.

•

•

•

Een Juridische fundering. Diepe
Rot.
De Crimineel voert de wet niet
uit; en, bouwt de Wolk vol Kwaad.
Het Slachtoffer benut the wet niet
om zichzelf te redden uit
‘de Wolk vol Kwaad’. Luiheid.

•

•

Elke Emotionele Tornado kent
een deur voor het verlaten van de
hel.
Een Nooduitgang voor stoppen van
de Crimineel en redden van het
Slachtoffer.
Het Slachtoffer moet de
Nooduitgang zelf vinden en
gebruiken.
De Crimineel heeft 150 jaar therapie
nodig voor het vinden van ‘een
Normaal Menslievend Leven op
Aarde’.

A Foundation for Justice, but
Deep rotten.
The Criminal does not conduct
law and, constructs a Cloud full
Evil.
The Victim does not make use of
the Law for self-protection against
‘the Cloud full Evil’. Laziness.

•

Each Emotional Tornado does
have a door for leaving hel.
An Emergency exit for blocking the
criminal and rescuing the Victim.

•

The Victim must find the
Emergency Exit himself / herself
and make use of it.
The Criminal needs 150 years of
therapy for finding ‘a Normal
Human-friendly Life on Earth’.

‘Sweet Psychopaths’ do not exist.

Er bestaan geen
‘Lieve Psychopaten’.

Vluchten uit de Wolk vol Moord

Run from a Cloud full Murder

Eerst vluchten, daarna je Juridische
dossier bouwen:

First run, afterwards you build your
Legal file:

Het NL -parlement bestaat uit 225
Psychopaten. Zij zijn gewetenloos en
maken duidelijk aan het Volk:

NL-parliament consists of 225
Psychpaths. They are unscrupelous and
make clear to the People:

•

Wij voeren de Grondwet niet uit.

•

We do not conduct the
Constitution.

•

Wij willen dat Rechters, de Mensen
ook folteren - vermoorden.

•

We want Judges, to torture – kill the
People.
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•

Wij willen dat Burgers, nu 100%
Rechtenloos zijn / blijven.

•

We want Civilians to be 100%
Lawless now / for ever.

•

Wij willen dat Buitenlandse
Criminelen, het DNA-profiel van
Burgers op NL grondgebied kunnen
stelen – beschadigen – vernietigen.

•

We want Foreign Criminals, to be
able to steel – damage – destroy
the DNA-profile of Civilians on NL
territory.

•

Wij willen Total Control, terwijl wij
- als zijnde Politici & Bestuurders –
onszelf, ook als Slaaf gedragen
onder dwang
van WEF – UN Maffia.

•

We want Total Control, while we being Politicians & Managers – to
behave ourselves as Slave under
misconduct by WEF – UN – Maffia.

Moord is normaal in Psychopatenparlement Koninkrijk NL

Murder has become normal in
Psychopath-parliament Kingdom NL

Dit betekent dat alle Burgers - met wie
Politici & Bestuurders zaken doen Slachtoffer kunnen worden van Moord.

This means that all Civilians – with
whom Politicians & Mangers do business –
can become Victim of Murder.

Nederlanders ‘hebben weinig kennis
van Moord – Oorlogs dynamiek’.

Dutch People ‘have very little
knowledge about Murder –
Wardynamics’.

Burgers NL ‘Zien de Fijne lijn
tussen Goed & Kwaad niet’.

Civilians NL ‘Can not see the Fine
line between Good & Evil’.

•

Zien niet ‘wanneer Politici hun
Duivelse praktijken opschalen &
verdiepen’.

•

Do not see ‘when Politicians are
upscaling & intesifying their
Devils’ program’.

•

Zien niet ‘hoe zij zichzelf als Mens
in de Samenleving kunnen /
moeten beschermen tegen
Parlementsleden & Bestuurders
die Genocide verdiepen –
verbreden – verankeren in het
Land’.

•

Do not see ‘how they can must
protect themselves in the
Community in their position as
Human being against Members
of Parliament & Managers, who
intensify – broaden – anchor
Genocide in the Country’.
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•

Zien niet ‘dat op Lange Termijn
het Land Nederland van de
Wereldkaart verdwijnt, en het
Volk te ziek zal zijn ….. om
zichzelf te verdedigen’.

•

Lange termijn = 2 tot 4 jaar.
Jaar 2021 – 2025.

•

Do not see ‘that on the Long run,
the country the Netherlands
disappears from the Worldmap,
and that the People will be too
ill… to defend themselves’.
Long rus = 2 to 4 years.
Ear 2021 – 2025.

Er komt een dag
dat een NL Parlementslid –
Politicus – Ambtenaar ...
een ander Persoon aanvliegt en
vermoordt.

There will be a Day
that a NL Member of Parliament Politician – Civil servant …
attacks another Person and kills
that Human being.

Het Slachtoffer kan zelfs
‘een vriendje van MKB of
Sportclub zijn …’.

The Victims can even be
‘a friend from Smallbusiness-club or
the Sportsclub…’.

Er is veel te veel OorlogsThere is far too much Wardynamiek in het Politiek -systeem. dynamics in the Political – system.
Ook bij Gemeenten & Provincie.
Even in the Local Council &
Destrict Council.
Ook bij Voedselproducenten –
Banken – Zorg – Scholen Even at Food production stations –
Watermanagements – Techreuzen – Banks – Healthcare – Schools –
Transport …
Watermanagements – Techgiants –
Transport…
NL Koninkrijk heeft een Parlement /
Overheid dat op geen enkele wijze
Professioneel Zakelijk werkt:
•

Geen Grondrechten uitvoeren

•

Geen Rechtsgeldige wetten, sinds
juni2014 = @intlcrimcourt
rechtszaak tegen Koning voor
bouwen DictatuurNL. Dossier

Kingdom NL has a Parliament /
Government that never operates
Professionally Business-proof:
•
•
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Does not conduct the Constitution
Does now produce Legally valid
laws / legislation, since june 2014 =
@intlcrimcourt lawsuit agains the
King for building DictatorshipNL.
File www.desireestokkel.nl

•

•

•

•

•

•

•

•

www.desireestokkel.nl

•

Does not conduct International
Treaties.

Geen Internationale Verdragen
uitvoeren.

•

Voelt geen aandrang tot Juridisch
correct te leven & werken voor
Nederland of Aarde.

Does not feel the need to live &
work Legally correct for the
Netherlands or Earth.

•

100% corrupte Rechters, die hun
Persoonlijk DNA-profiel ook niet
beveiligen tegen Cyberaanvallen
vanuit WEF – UN maffia.

100% corrupt Judges, who also
refuse to secure their Personal
DNA-profile against Cyberattacks
from WEF – UN – Maffia.

•

No good-hearted Education for
Building State of law NL for the
People = nowhere in the Educationsystem.

•

No Scientific thinking pattern /
operating system for Teachers /
Professors. Even they refuse to
secure their own personall DNAprofile against Dictatorship and
attacks from other Foreign
Dictatorships.

•

No Scientific Legally correct
operating Police – Defence –
Barassociation / Lawyers –
Businessworld – Trade unions –
Media. And, there are no
International Institutes founded for
Security, willing to maintain the
State of Law NL.

•

No Scientific Legally correct
operating members of Political
Parties.

•

No Civilians who are prepared to
complete the heavy work at the
Parliament = the removal of the

Geen Goedaardig onderwijs voor
bouwen RechtstaatNL voor het
Volk = op geen enkel Onderwijs niveau.
Geen Wetenschappelijk denken /
handelen door Onderwijzers /
Professoren. Ook zij weigeren hun
persoonlijk DNA-profiel te
beveiligen tegen de Dictatuur en
aanvallen vanuit Buitenlandse
Dictaturen.
Geen Wetenschappelijk Juridisch
correct werkende Politie –
Defensie – Advocatuur –
Bedrijfsleven – Vakbonden –
Media. Ook geen Internationale
Beveiligings-instituten die wel de
RechtstaatNL overeind willen
houden.
Geen Wetenschappelijk Juridisch
correct werkende Leden van
Politieke Partijen.
Geen Burgers die het zware werk
willen uitvoeren binnen het
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Parlement = Dictatuur verwijderen
voor behoud van Eigen Macht
over Eigen DNA-profiel op NL
grondgebied.
•

Geen Burgers die corrupte
Rechtspraak willen stoppen.

Het Terrorisme gehalt ein de Politiek is
te hoog: te veel WEF – UN - Maffia
•

•

•

•

•

Dictatorship for the savekeep of
Personal Might over Private
Personal DNA-profiles on NL
territory.
•

No Civilians who are prepared to
sto the corruption at the Courts of
law.

The level of Terrorism in Politics is too
high: too much WEF – UN - Maffia

Burgers die door manipulaties van
Parlement – Media – Bedrijven in
2023 in Administratieve CHAOS
terecht komen, worden kwaad.
Zij raken zelfs de Macht kwijt over
hun Eigen Bedrijf / Eigen Huis /
Eigen Bankrekening / Eigen Zorg
dossier. Burgers raken hun
Opgebouwde rechten kwijt = CAO
& Pensioenen. Dit wordt
verzwegen door Rijksoverheid.
Burgers kunnen niet vertrouwen
op Evolutie van Intelligentie &
Beschaving bij Politie – Defensie
- Handhaving.
Ook Personen met deze Beroepen
worden door WEF – UN _ Maffia
beroofd van al hun bezittingen mbv
Internet of Body / TypingDNA.
Er bestaan geen Instituten meer
in NL die het Volk willen redden
uit de Dictatuur; die de
Eigendommen van Nederland en de
Pensioenen willen redden uit WEF –
UN Maffia systemen.

Er bestaan geen Zorg-instituten
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•

Civilians who will finish in the 2023
Administrative CHAOS , caused by
the manipulations of Parliament –
Media – Business, will become very
angry.

•

They will lose the Power over their
Own Business / Own Home / Own
Bankaccount / Own healthcare
file. Civilians will lose all rights
collected = lose the Collective
Labour Agreement & Pensions.

•

Civilians can not trust the
Evolution of Intelligence &
Civilisation at Police – Defence –
Security. Even persons with
labourcontractes in these
Professions will be robbed by WEF –
UN – Maffia from their Assets with
Internet of Body / TypingDNA.

•

There are no Institutes left
anymore that want to rescue the
NL People from the Dictatorship;
that want the Assets of Netherlands
and Pensions to be rescued from
WEF – UN – Maffia systems.

•

There are no Healthcareinstitutes, that want the People

to live in a State of Law with
100% control over Own DNAprofiles, on NL territory.

die het Volk willen laten leven in
een Rechtstaat met behoud van
100% macht over Eigen DNAprofiel, op NL grondgebied.

Psychopaten
lachen het NL Volk uit.

Psychopaths
laugh the NL people in the face.

Politici in NL worden ZELF ook
uitgelachen door WEF – UN Maffia.

Politicians in NL are being
laughed at Themselves by WEF –
UN – Maffia.

Er komt een Dag
dat een Duivel begint te lachen
om de pijn & hel
die hij / zij veroorzaakt.

There will be a Day
that the Devil starts to laugh
because he/ she is free to cause
pain & hel.

Het Slachtoffer reageert … en de
Moord is gepleegd.

The Victim responds … and
the Murder is committed.

Communicatie vaardigheid tegen
een Moord-aanslag op je Lichaam

Communication Skills against a
Murder-attempt on your body

Wat denk je wel / niet?

What can your think / what not?

Wat zeg je wel / niet?

What can you say / what not?

Welke omstandigheden bepalen dit?

Which circumstances determine this?

Overleven en Recht-zekerheid bouwen!

Survival and Legal certainty !

In de Wolk vol Moord, mag je zelfs niet
alles denken….

In the Cloud full Murder, you may not
even think everything…

•

Nederlanders verdiepen zich nooit
in de Dynamiek rond Folteren –

•
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The Dutch people never study the
Dynamics around Torture –

Moord. Zelfs nu niet, nu het Eigen
DNA-profiel al aan de Criminele
Wereld wordt gegeven via de VN.

Murder. Not even now, while their
Own DNA-profile is donated to the
Criminal World via the UN.

•

Gevolg: Nederlanders hebben een
Ver – Onderontwikkelde – Kijk op
de Realiteit van de Sadist / Killer.

•

Result: Dutch People have a Far –
Underdeveloped – Look at the
Reality of the Sadist / Killer.

•

Jarenlange training van het
Observatie-vaardigheiden zijn
noodzakelijk voor het herkennen
van de Fijne lijn tussen Goed &
Kwaad in het Sadisten hoofd.

•

Many years of training of the
Observation-skills are needed for
the recognition of the fine line
between Good & Evil in the
Sadists’ head.

•

Jarenlange training is nodig, voor
het Goed-aardig blijven als Mens…
te midden van de Kwaad-aardigen.

•

Year of training are needed, to
make it possible for a Goodhearted person… to stay good in
the midst of Evil.

•

Psychopaten-therapie training =
leren wanneer je moet Spreken of
Zwijgen voor het Genezen van de
Duivel en het in Leven houden van
je Eigen DNA, in je Eigen Lichaam
binnen je Eigen Huishouden. Op
NL-grondgebied.

•

Psychopat-therapy-training =
Learn when you must Speak out or
Remain Silence for healing the Devil
and for keeping your Own Life
going for your Own DNA, in your
Own Body in your Own
Housekeeping. On NL territory.

•

The communication- skill
‘prevent a Murder’ is a matter of
training the communcation –
models on the Murderers.
Civilians must address Politicians in
a specific way in order to prevent
the Dictatorship to grow; Humans
are being made ill or killed.

De communicatie-vaardigheid
‘Moord voorkomen’ is kwestie
van het Trainen van
gespreksmodellen op
Moordenaars.
Burgers moeten Politici op een
bepaalde manier aanspreken om te
voorkomen dat de Dictatuur groeit ;
Mensen worden ziek gemaakt of
gedood.

In Netherlandse the Civilians don’t
want to talk about Murderdynamics and needed skills for
talking,

In Nederland willen Burgers niet
over Moord-dynamiek en
benodigde vaardigheid praten.

14

Ik wil niet Ziek-gemaakt / gedood
worden

I don’t want to be made Ill / killed

Alle handel in Nederland moet
worden
her-ankerd in het Folterverdrag.

All trade in Netherlands must be
re-anchored in the Torture-treaty.
Each negotiation starts with:

Elke Onderhandeling begint met:
Ik wil niet Ziek-gemaakt worden /
gedood worden in DictatuurNL.
Personen die weigeren te werken
met de Grondwet en Juridische
realiteit …. zeggen tegen
Psychopaten:

I don’t want to be made Ill / killed by
Dictatorship NL.
Persons who refuse to work from
the Constitution and Legal reality…
say to Psychopats:
• ‘You may cheat on me; I don’t
do anything against it’.

• ‘Bedonder mij maar; ik doe er
niets tegen’.

• ‘Make me ill for your Wealth, if
you like; I don’t do anything
against it’.

• ‘Maak mij maar ziek voor jouw
rijkdom; ik doe er niets tegen’.

• ‘Take all my Private Assets for
all your Maffia-friends at WEF;
I don’t do anything against it’.

• ‘Pak mijn Eigendommen maar
af voor jouw Maffia-vrienden
bij WEF; ik doe er niets tegen’.

• ‘Do Damage my family; I don’t
do anything against it’.

• ‘Beschadig mijn gezin maar; ik
doe er niets tegen’.

• ‘Use Bioweapon SARScov2
against me; I don’t do
anything against it’.

• ‘Gebruik Biowapen SARScov2
tegen mij; ik doe er niets
tegen’.
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• ‘Geef mijn DNA-profiel kado
aan de Ondergrondse Maffia;
ik doe er niets tegen’.

• ‘Give my DNA-profile as a gift
to the Hidden Maffia; I don’t
do anything against it’.

• ‘Geef het Buitenland de 100%
macht in NL; ik doe er niets
tegen’.

• ‘Give Foreigners the 100%
control over NL; I don’t do
anything against it’.
I must stop writing; young children read
my Pdfs …
www.mequhi.com
www.jongrepubliek.nl
www.spacecourtplanet.com

Geschreven door
www.desireestokkel.nl
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