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Denken - Spreken voor Gezonde Grondrechten
Thinking - Speaking for Healthy Constitution rights

1. Harde transparantie

Hard transparency

Dit is waarheid die geldig blijft in de allerzwaarste rechtzaak;
ook bij Internationaal Strafhof.
This is truth that will always remain valid in the most difficult courtcase;
even at @intLCrimCourt.

2. Zelf-verzorging

Self-care

Ga zitten op solide bank
Stoelriemen vast
Airbag open

Sit down on a solid sofa
Vasten your seatbelts
Airbag open

3. Waarheid oorzaken Klimaatcrisis




Truth cause climatecrisis

Volwassenen willen niet dat
Kids in een Rechtstaat leven
Kids automatisch Grondrechten @UNHumanrights krijgen
Politici - CEOs - Mediamakers worden gestopt / gestraft
voor Schending Grondrechten en Mensenrechten.
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Rechters - Politie - Defensie - Advocaten worden gedwongen te bewijzen dat zij wel de
Grondrechten en Mensenrechten correct toepassen voor Leven in een Rechtstaat.
Adults to not want that
Kids live in a State of Law
Kids routinely can live with all Constitution rights @UNHumanrights
Politicians - CEOs - Mediamakers are being stopped / punished for violation of
Constitution rights - Humanrights
Judges - Police - Defence - Lawyers are being forced to prove that they conduct that
Constitution - Humanrights correct for Life in a State of Law.








Wat willen volwassenen wel
Lui & onverschillig zijn ten aanzien van de toekomst van Kids
Kids dwingen het zware juridische werk te doen, waarin volwassenen geen zin hebben
Kids gebruiken voor Imago van volwassenen
Geld verdienen aan Juridisch werk uitgevoerd door kinderen = Kinder-slavernij 2019
Kids ziek laten worden, voor behoud van Luie volwassenen.
Kids in pijn laten voort ploeteren; volwassenen willen Simpel Leventje.








What do adults want
Be Lazy & indifferent with respect to the future of the Kids
Make Kids do the difficult Legal jobs, adults don't want to do themselves
Misuse Kids for the image of adults +
To make money out of the Legal job the Children do = Childrens's slavery 2019
Have Kids fall hospital-ill, for ongoing Laziness in adults
Have Kids fight in pain against Leaders; adults want Simple Lifestyle.

4. Denken voor Gezonde Grondrechten
Thinking for Healty Constitution rights.
Voor alles bestaat een Oplossing.
Er is altijd Iemand op Aarde
die al het werk heeft gedaan,
dat jij nodig hebt.
(www.spacecourtplanet.com)

Je hoeft nooit het EI of Wiel uit te vinden.

There is a solution for everything.
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There is always Somebody on Earth
who has done the Job
you need.
You never need to invent the Egg or Wheel.

Je moet de Harde Transparantie aan volwassenen voorleggen.
Doe je dit niet, blijven volwassenen Lui.
Je moet volwassenen dwingen te bewijzen dat zij jou je Grondrechten geven.

You must put the Hard Transparency in front of adults.
When you don't do this, adults stay Lazy.
You must make adults prove that they give you your Constitution rights.

Kinderen moeten bewijzen dat zij de Rechtszaak
tegen de MinisterPresident - Politici - CEOs - Mediamakers
begrijpen en kunnen verwerken.
Terwijl volwassen hierin geen zin hebben.
www.desireestokkel-nl.net

Children must prove that they understand the Lawcase against the
PrimeMinister - Politicians - CEOs - Mediamakers
and can proceed on it.
While adults 'are not in the mood for this duty'.
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5. Spreken over Gezonde Grondrechten
Talk about Healthy Constitution rights.
In de Grondwet van elk land staat een artikel dat zegt:
'De Koning / President / Politici / Elke burger moet de Grondwet uitvoeren'.
Nederland:
Artikelen 32 + 47 = De Koning ondertekent alle wetten & besluiten; De Koning belooft
trouw aan de Grondwet.
Artikel 60 = Politici voeren de Grondwet uit
Artikel 93 - Verdrag gaat boven Nationale Wet
Hier staat:
Kids mogen niet gedwongen zijn te vechten voor hun rechten;
Kinderverdrag en alle andere Verdragen moeten automatisch GOED worden
uitgevoerd.
International Kids must find an adults who help them
to read the Constitution in their Homeland.
Each Constitution determines:
King - Politicians - Civilians must conduct that Constitution.
International Treaty
is more powerful in courtroom
than National Law.
With the courtfile www.desireestokkel-nl.net
and the Homeland Constitution in your hand, you say to adults:
'You must protect us from live in a Dictatorship
and start lawsuits against
the King - Politicians - CEOs - Corrupt Judges - and all other Criminals'.

Good luck,
Désirée

www.republiek-nederland-18nov2016.com/
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