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Arbitration-court
foundation Communication

@Youth4StrikeFR @350 @Bellona @Fridays4Future
@jongdefensie @OneMillionofUs
Communication lesson for the enhancement of your
Self-preservation system.
Denkles Arbitrage-RB
in Tornado-land

Think-lesson
Arbitration-Court
in Tornado-land

Psychotherapie for overleven

Psychotherapy for survival
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Psychotherapie is:
●
noodzakelijk denken
● voor benodige communicaties
● schoonmaak denkproces doet pijn
○ hersencellen herschikken
○ systeemdefragmentatie
Zonder deze benadering bereik je je doel
niet in Tornado-land.
●

●

niet bang zijn voor pijn
○ pijn is routekaart, meer
niet
○ pijn kan SpaceLab opdracht
zijn
○ pijn is signaal dat pijn-baan
stopt
niet bang zijn voor Liefde
○ schoonmaak in
Tornado-land is Liefde
○ zoeken naar schoonmaak middel is Liefde
○ benutten
schoonmaakmiddel is Liefde
○ pijn verwijderen is Liefde
○ Goed Leven bouwen is
Liefde

Psychotherapy is:
● needed thinking-proces
● for needed communication
● cleansing thinking-proces hurts
○ to re-arrange braincells
○ systemdefragmentation
○
Without this approach you will not
compose & complete your target in
Tornado-land
●

don’t be afraid of pain
○ pain is routeplanner,
nothing else
○ pain can be SpaceLab
command
○ pain is signal that
pain-flow stops

●

do not be afraid of Love
○ cleaning Tornado-land is
Liefde
○ search for cleaning - tool is
Love
○ to make use of
cleaning-tool is Love
○ to remove pain is Love
○ Good Life - construction is
Love

Arbitration-RB:

Arbitration- Court:

Alle Partijen in conflict,

All Parties in conflict,

zijn wettelijk verplicht

are legally obliged

om

to supply

een Oplossing

a Solution

voor Conflict-beëindiging

for conflict-ending

in te leveren bij de A-rechtbank

at the A-court of law
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Start met bouwen A-Rb in
Tornado-land

Start with Construction A-court
of law in Tornado-land

Wie wil mensen doden?

Who want to kill humans?

Deze persoon kan je nooit
vertrouwen.
Hoe spreek je iemand aan die
mensen wil doden?
Zeg:
Wij moeten samen het
Folterverdrag uitvoeren.
Wij beginnen bij de Grondwet
Thuisland + @UNHumanrights
Wat is het Echte Probleem?
Wie spreekt de waarheid?
Wie liegt?
Wat zijn de bewijzen?

Wat als een persoon Echt Mensen wil
blijven doden?
Dan moet die crimineel de
gevangenis in.
Wat als personen weigeren een
Oplossing voor Conflict-beëindiging
te produceren?

You can never trust this person.
How do you address a person who wants
to kill other humans?
Say:
We must conduct the
Torture-treaty together.
We begin with the Constitution
Homeland + @UNHUmanrights
What is the Real Problem?
Who speaks the truth?
Who lies?
What are the Evidence?
What if a person Wants to continue to kill
Humans?
This criminal must be put in
prison.
What if persons refuse to produce a
Solution for Conflict-ending?
These criminals must be put in
prison.

Dan moet die criminelen de
gevangenis in.

Feiten-lijst in Grondwet
@UNHumanrights

Fact-list in Constitution
@UNHumanrights

Maak een lijst van alle Criminele
activiteiten, volgens de Grondwet Folterverdrag - @UNHumanrights.

Make a list of all Criminal
activities, according to the
Constitution - Torture treaty @UNhumanrights

Maak 2 categorieën:
1. Criminele feiten die

Create 2 categories:
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eenvoudig op te lossen zijn.
2. Criminele feiten die
moeilijker op te lossen zijn.
Maak lijst van personen die
geschikt zijn voor het produceren
van een Oplossing voor een
Crimineel feit.
●

Talent = basis voor
Oplossing.

Maak lijst van taken die personen
moeten uitvoeren, verankerd in
het plan voor de Oplossing.
Ga de Criminele feiten omzetten in
Oplossingen.

1. Criminal facts that can
easily be transformed into
a Solution.
2. Criminal facts that are
more complicated to
transform into a Solution.
Make a list of persons who are
capable for the production of a
Solution for a Criminal fact.
●

Talent = foundation for
Solution.

Make a list of tasks, which
persons must complete; anchored
in the plan for the Solution.
Go, and turn the Criminal facts into
Solutions.

Gebouw voor de A-Rechtbank

Building for the A-court of law

Bouw samen

Construct in co-op

met de Schoonmaak - groep

with the Cleaners-group

Tornado-land,

Tornado-land,

het nieuwe

the new

Arbitrage-rechtsysteem.

Arbitration-court-system.

Yinyang-momentje

Yinyang-moment

Veel criminelen
vinden het fijn
als zij nooit worden ontmaskerd als
zijnde ‘Crimineel’.

Many criminals
prefer
never to be exposed
for being a ‘Criminal’.

Criminelen zijn criminelen.
Dit kan je niet altijd zien aan aan
persoon; ook niet in het bewijsmateriaal.

Criminals are criminals.
You can not always see this on a person;
you can neither see it in the evidence.

Tijdens een Yinyang-momentje,
geef je Echte Criminelen,
de mogelijkheid om ‘Gluiperd’ te worden.

During a Yingyang-moment,
you give Real Criminals,
the possibility to become
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Gluiperd:
● een zware - anonieme - crimineel
die misschien nooit de gevangenis
in gaat, en die ‘plotseling een
Lieverdje wordt’.
●

●

●

een zware crimineel - die bekend
is in de samenleving als ‘crimineel’
- maar die de straf probeert te
ontlopen.
een zware crimineel, die zichzelf in
een machtig Arbeidscontract aan
te macht houdt… en veronderstelt
‘dat hij / zij voor altijd ‘crimineel’
kan blijven, zonder straf’.
een zware crimineel, die zichzelf
verrijkt met Geld… dat daarvoor
niet bedoeld is… en denkt slim te
zijn binnen het A-rb-systeem.

Een Lieverdje is hier:
● een persoon die alsnog de
Grondwet @UNHumanrights gaat
uitvoeren… en stopt met crimineel
zijn.
●

een persoon die het Arbitrage-RB
systeem wel uitvoert om zware
straffen te voorkomen.

●

een persoon, die weet dat hij / zij
een zware crimineel is… en alle
machtsmisbruik opgeeft binnen
het A-rb-systeem.

●

een persoon, die erkent dat hij /
zij een crimineel is… en een
schadevergoeding geeft aan het
Slachtoffer, voor
Probleem-oplossing.

‘a Sneaky Bastard’.
Sneaky Bastard:
● a heavy - incognito - criminal who
might never go to prison, and
‘who suddenly becomes a
Darling’.
●

a heavy criminal - who is famous
for being ‘criminal’ by the
community - and who tries to
avoid a punishment.

●

a heavy criminal, who keeps
himself / hersels in power in a
mightyful Labourcontract… and
who assumes ‘that he /she can
stay criminal for always & ever,
without a punishment’.

●

a heavy criminal, who enriches
himself / herself with Money…
that was not labeled for this
target…. and who assumes to be
clever within the A-court-system.

A Darling is here:
● a person who changes methods of
work and decides to conduct the
Constitution @UNhumanrights
after all… and stops being a
criminal.
●

a person who does participate the
Arbitration-court-system, to avoid
severe punishment for heavy
crime.

●

a person, who knows very well
that he/she is a heavy criminal…
and who stops personal
misconducts within the
A-court-system.

●

a person, who admits that he/
shes is a criminal… and who gives
a Settlement & Payment for the
damage to the Victim for
Problem-solving.
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Gerechtelijke Uitspraak
Arbitrage-RB

Courtverdict by the
Arbitration-court-system

Elke Gerechtelijke Uitspraak A-rechtbank
is:

Each courtverdict by the A-court of
law is:

●

een Klein stukje Oplossing, dat
uitgevoerd moet worden

●

a Small part of the Solution,
which must be conducted

●

een waardevast anker in Grondwet
- Nationale wet @UNHumanrights

●

●

Een Kleine Oplossing, die samen
met andere Kleine Oplossingen…
een Grote Oplossing bouwt voor
een Groot probleem

a fixed value anchor in the
Constitution - National law @UNHumanrights

●

a Small Solution, which in
combination with other Small
Solutions… create an XL
Solution for an XL Problem

●

Evolution of International
Justice, without violence

●

Evolutie van het Internationale
Rechtvaardighed, zonder geweld

Politiek saboteert A-rechtbank

Politics sabotage A-court-system

Politiek = altijd een smerig bedrijf

Politics = a filthy way of doing
business

Dit proces moet worden
schoongemaakt, vanaf het Folterverdrag.
Politici - CEOs - Mediamakers willen
bovenstaand proces
→ Crimineel - Gluiperd - Lieverdje
niet doorstaan.
Zij willen aan de macht blijven… en
veronderstellen ‘ongestraft verder te
kunnen … zolang de groep criminelen
maar groot genoeg blijft’.
Folterverdrag dwingt de Crimineel keuzes
te maken… en te veranderen.

This proces must be cleansed, from the
torture-treaty.
Politicians - CEOs- Mediamakers refuse
to go through the above mentioned
proces
→ Criminal - Sneaky Bastard - Darling.
They want to maintain in their current
criminal position… assuming ‘that they
will get away with crime… unpunished…
as long as the group criminals stays
bulky enough’.
Torture-treaty forces the Criminal to
makes choices… and to change.
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EQ-probleem

EQ-problem

De moeilijkste taak is de Moordenaar zien
- erkennen - isoleren - verzachten of in
de gevangenis zetten.

The most difficult task is to see recognize - isolate - human the
Murderer… or to put this person in
prison.

Persoonlijke levenservaring… bepaalt
mede het tijdsbestek van dit proces op de
kalender.
Belangrijk: maak schema, waarin staat
vastgelegd ‘hoe lang je blijft proberen van
een Crimineel een Lieverdje te maken’.

Personal Lifetime-experiences… also
determine the timeframe for this
process on the calendar.
Important: make a schedule, in
which is determined ‘how much time
is invested in trying to turn the
Criminal into a Darling’.

Conclusie

Conclusion

Werk in een
School-agenda.

Work with a Schooldiary.

Maak een plan voor de
Schoonmaak
van Chaos tot Lieverdje.
-

per
per
per
per

probleem
persoon
taak
A-dossier

Hierdoor verdwaal je niet
in TheBigRot in de
hersenen van een ander
mens.

Make a plan for the
Cleansing
from Chaos to Darling.
❏ per
❏ per
❏ per
❏ per

problem
person
task
A-courtfile

This prevents you from
getting lost in TheBigRot
in the brain of a
fellow-humanbeing.

Jonge Generatie passeert
Psychopaten-politiek

Younger Generation passes
Psychopath-politics

Niet bang zijn!

Do not be afraid!
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Politici & co willen finishen als Lieverdje.

Politicians & co want to finish as Darling.

Wel drammen met Rechtsfeiten
www.desireestokkel-nl.net vanaf het
Folterverdrag.

Thus, do push them forwards with legal
facts www.desireestokkel-nl.net
from the Torture-treaty.

Jonge Generatie mag niet gefolterd
worden tot aan het Einde van de Wereld.

Younger Generation may not be tortured
untll The End of Times.

Republiek-Nederland18nov2016.com
Désirée Stokkel Interim MP NL binnen @UN @WTO lobby
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