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Denken voor Gezondheid Macht

Questions & Answers for starting Good Health
Constitution Courtcase

Jan 2020
Win je Grondwet-rechtzaak
tegen Politiek / Zakenleven ++

Win your Constitutioncourtcase against Politics /
Businessworld ++

Wat denk ik?

What do I think?

Ik heb recht op de best mogelijke gezondheid
voor mijzelf, zonder een gevecht voor mijn
recht.

I am entitled by the Constitution to have the
best possible health for myself, without a fight
for this right.

Zonder mijn behoeften 1000-den malen te
moeten herhalen.

Without repeating myself 1000-sands times.
Without having to fight against Politics /
Businessworld, who refuse to conduct the
Constitution themselves.

Zonder te moeten vechten tegen Politiek /
Zakenleven die zelf weigeren de Grondwet uit
te voeren.

Without having to fight for @UNhumanrights.
Zonder te moeten vechten voor
@UNhumanrights.
Non-discrimination article in Constitution.
Non-discriminatie artikel in Grondwet.
Inviolability of the human body.
Onaantastbaarheid van lichaam.
A fact is only a criminal offence, when there is a
Een feit is alleen strafbaar, als er een Wet is die Law that determines that behavior is criminal.
zegt dat het gedrag een strafbaar feit is.
Individual is entitled to a courtcase with a
Individu heeft recht op een rechtzaak met een judge.
rechter.
Politicians promiss to be faithful to the
Politici beloven trouw aan Gw, als zij worden
Constitution, when they are being installed in
geinstalleerd in parlement.
parliament.
Koning ondertekent de wetten, samen met
Ministers +++

King signatures all laws, in co-op with Ministers
+++
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Nationale Veiligheidsdienst moet onderzoeken
of de Parlementsleden ook echt de Grondwet
uitvoeren.

National Security Service must investigate if
Members of Parliament do indeed conduct the
Constitution.

Overheid moet Volk bestaanszekerheid geven;
in een gezond milieu; onderwijs ;
maatschappelijke en culturele ontplooiing.

Government must give the People social
security; in a healty environment; education;
community & cultural enhancement.

International Law - treaty rules over national
InternationaalRecht - verdrag gaat boven wet -. law - .
Doodstraf kan niet worden opgelegd in NL; dus
kinderen mogen niet vermoord worden door
terroristen die in parlement werken.

Deathpenalty can not be demanded in NL;
thus children may not be killed by terrorrists
who work at the parliament.

Kan ik gebruik maken van de Grondwet
Nederland?

Can I make use of the Constitution Homeland?

Welke rechten krijg ik wel / niet?
Voeren de MinisterPresident - Ministers en
andere Parlementsleden de Grondwet uit?

Which rights do I / don't I get?
Do PrimeMinister - Ministers and orther
Members of Parliement conduct the
Constitution?

Zorgen Besturen van Politieke Partijen er voor Do Boardmembers of Politicial Parties make
dat alle politici in het parlement de Gw correct sure that all politicians in parliament conduct
uivoeren?
the Constitution correctly?
Welk dossier van welke rechtzaak bestaat er
op Aarde, die bewijst dat MinisterPresident Ministers - Marlementsleden de Gw niet
uitvoeren?

Which file from which courtcase excists on
Earth, that proves that PrimeMinister Ministers - Members of Parliament do not
conduct the Constitution?

Does the King conduct the Constitution?
Voert de Koning de Gw uit?
Which legal file does excist on Earth, that
Welk juridisch dossier bestaat er op Aarde dat proves that the King does not conduct this
bewijst dat de Koning de Gw niet uitvoert?
Constitution?
Kan ik naar de rechtbank?
Welke wet / juridisch dossier bewijst dat die
wel of niet zo is?
Kan ik gebruik maken van Mensenrechten
zonder hiervoor te moeten vechten?

Can I turn to a court of law?
Which law / legal file proves that my right to
turn to a Judge at a Court of law is
consolidated?
Can I make use of Human rights without
having to fight for these rights?
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Constitution Australia
ICClawcase against Australia President /
Ambassador in TheHague NL, for building
DictatorshipNL
Courtfile that proves that Holland is
DictatorshipNL on www.desireestokkel-nl.net
ICClawcase against @NATO that proves that
Queen Elizabeth is terrorist; thus Australia
PrimeMinister +++ is terrorist too.
To live or die... is all about your skill to remove
the International Criminal Court - UN - WTO
corruption.

Klimaat Kinderen krijgen helemaal
geen Grondrechten,
doordat er een @intlcrimcourt
rechtzaak is tegen NL.
Dit betekent dat de Koning - alle Politici Rechters - Advocaten weigeren de Grondwet
uit te voeren.

Climate Kids do not get their
Constitution rights at all,
now there is an @intlcrimcourt
lawsuit against NL.
This means that the King NL - all Politicians Judges - Lawyers refuse to conduct the
ConstitutionNL .

Hierdoor worden Individuen rechtenloos... en Because of this, Individuals become lawless...
kunnen zij alleen nog naar het @intlcrimcourt and can only turn to the @intlcrimcourt for
voor het opeisen van hun Grondrechten.
claiming their Constitution-rights.
En, het stoppen van de Poging to Moord op
het lichaam van de rechtenloze persoon.

Plus, puttin an end to Murderattempts on the
human body of lawless persons.

Klimaat Kinderen buiten Nederland,
krijgen ook geen Grondrechten
in hun Thuisland,
doordat hun MinisterPresident
en hun parlement

Climate Kids outside TheNetherlands
do not get any Constitution rights
in their Homeland,
because their PrimeMinister
and their parliament

de Nederlandse Koning
en het parlement in Nederland helpen
bij het bouwen van DictatuurNL.

assist the Dutch Kind
and the parliament in Holland
with building DictatorshipNL.
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@UNHumanrights worden dus helemaal niet
uitgevoerd.

@UNhumanrights are not being conducted at
all.

Het folterverdrag verbiedt buitenlanders mee The Torture-treaty forbids foreigners to
te werken aan het bouwen van DictatuurNL. participate in the buidling of DictatorshipNL.

www.spacecourtplanet.com
Temporarily Sec-General
InterimPrimeMinister DésiréeStokkel
Nederland.
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