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Spreken voor Zelfbehoud Macht

Sentence Pronounciation for starting Good Health
Constitution Courtcase
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Win je Grondwet-rechtzaak
tegen Politiek / Zakenleven ++

Win your Constitutioncourtcase against Politics /
Businessworld ++

Zinnen
die je moet uitspreken
met de Grondwet in je handen

Sentences you must pronouns
with the Constitution
in your hands

Volwassenen willen het Leven van Kinderen
niet redden.

Adults don’t want to rescue the lives of Kids.
Adults don’t want to conduct the
Constitution; they don’t want to carry
responsibility for the power they can have
thanks to the Constitution.

Volwassenen willen de Grondwet niet
uitvoeren; zij willen geen
verantwoordelijkheid dragen voor de macht
die zij hebben dankzij de Grondwet.

Adults don’t want to hold important
conversations – with the Constitution in hands
– which the quality of Life improve, radically.

Volwassenen willen geen belangrijke
gesprekken voeren – met de Grondwet in
handen – die de kwaliteit van Leven radicaal
verbeteren.

Adults don’t really want to make Politics /
Businesses conduct the Constitution… for
Volwassene willen de Politiek / Bedrijven niet
echt dwingen de Grondwet uit te voeren… om rescueing their own lives, that of Kids and the
hun eigen leven, dat van Kids en de Planeet te Planet.
redden.

Adults behave like Childishly Criminals… who

Volwassenen gedragen zich als Criminele
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zeurende Kleuters… die hun Kids meenemen
HUN ravijn in.

take their Kids with them into THEIR ravine.

Volwassenen zijn in Zelfmoord-mode en willen
dat Kids dit ook zijn.

Adults are in Suïcide-mode and want their Kids
to be there too.

Volwassenen
dwingen
Kids
hun eigen Grondwet-rechtzaak
te bouwen
voor behoud van Recht op
Gezondheid op Aarde in Space.

Adults
force
Kids
to build their own
Constitution-lawcase
for keeping the Right for Health
on Earth in Space

Grondwet zegt...

Constitution says...

Non-discriminatie

NON-discrimination

Elk mens leeft in een land met een Grondwet. Each person lives in a country with a Constitution.
Het VN-land waar de mens is geboren, heeft
een Grondwet … die door alle inwoners van
dat land
moet worden uitgevoerd.

The UN-nation where a human was born, has a
Constitution...which must be conducted by all
inhabitants of that nation.

Elk mens moet de Grondwet uitvoeren, in elk
VN-land. Je voert de Grondwet uit van het
land waar je geboren bent; je voert ook de
Grondwet uit van het land waar je op bezoek
bent.

Each person must conduct the Constitution, in
each UN-nation. You practice the Constitution in
the country where you were born; you also
conduct the Constitution of the nation, you visit.

Elk mens is evenveel waard.
Niemand mag worden gediscrimineerd.
Iedereen heeft recht op all het Goed dat in
Space bestaat.

Each person is of equal value to this Planet.
Nobody may be discriminated.
Everybody has the right to all the Good that exists
in Space.

Goed
= Leven op Aarde in Space dat Iedereen
sterker – gezonder – intelligenter maakt.

Good
= Life on Earth in Space that makes Everybody
stronger – healthier – more intelligent.

Fout
= het beschadigen van de Goede groei van
een mens of wezen op Aarde in Space.

Wrong
= willfully damaging the Good Evolution of a
human or creature on Earth in Space.

Foutherstel
= Iedereen heeft recht op het maken van
fouten
= Je moet wel van je Fout leren en deze Les
transformeren tot Goed gedrag.
Elk mens heeft het Recht om zelf te bepalen
wat hij / zij Gezond vindt in zijn / haar leven.
= binnen de eisen van de Grondwet –

Recovery
= Everybody has the right to make mistakes
= However, you must be prepared to learn from
your Wrong-doing and transform this Lesson into
Good behavior.
Each human has the Right to determine for

2

Nationale wet - @UNHumanrights
Gezond
= Goed groeien, voor zoveel mogelijke
Evolutie van Intelligentie voor Iedereen.
Intelligentie
= 1 x Daags 1 Dag leven, zoekend naar de
groei van Goed en het verkleinen van Slecht.
Evolutie
= 1 klein deel Goed laten groeien.
= alle kleine Goede delen samen laten groeien
tot het Allerbeste leven op Aarde in Space
voor Ons allemaal.

himself / herself what is Health in his/ her life.
= within the boundaries of the Constitution –
National law - @UNHumanrights.
Health
= Good Evolution, that makes it possible to
optimize the Evolution of Intelligence for
Everybody.
Intelligence
= 1 x Day per 24 hourslife, searching for the Good
Evolution and the reduction of the Wrong.

Evolution
= to make 1 small part grow in a Healthy way.
Discriminatie koppelen aan ras – kleur –
= make all small Good parts grow together into
geslacht van de mens
the Best possible life on Earth in Space for All of
= ouderwets door de komst van de AI robot.
Us.
To link Discrimination to ras – colour – gender of a
human
= oldfashion due to the arrival of the AI robot.

Each person
who does not
conduct the Constitution
is a Terrorrist,
according to @UN

Elk mens
die de Grondwet niet uitvoert
is een Terrorist,
volgens @UN
Elk mens
heeft even veel macht
binnen de Overheid
van een land.
= als je de Grondwet uitvoert
in al je dossiers…
heb je deze macht ook.

Each person
has an equal amount of power
at the Government of a country.
= when you do conduct the
Constitution in all your files…
you will experience this power.

Mensen die te LUI zijn
om de Grondwet uit te voeren,
hebben minder macht
voor het regelen
van hun persoonlijke zaken.

Kiesrecht / Verkiezingen

People who are too LAZY
to conduct the Constitution,
do have less authority to take care of
their personal business.
Voting rights / Elections
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Kiesraad van een VN-land
regelt HOE de Verkiezingen van Personen –
Gemeenten – Parlement worden uitgevoerd.
Hiervoor bestaat een Kieswet.
Al het personeel
dat werkt bij de Kiesraad,
moet de Kieswet & Grondwet uitvoeren.
Weigert de Kiesraad de Grondwet uit te
voeren, zijn Politici terroristen in het
Parlement.
Zoals nu in Nederland de situatie is.
De Kiesraad van NL
weigert de Politieke Partijen te dwingen
de Grondwet uit te voeren:
= burgeroorlog in Parlement + bij de
Ministeries + Provincie besturen +
Gemeente besturen + Bedrijven

Electoral Council of an UN-nation
organizes HOW the Elections of Persons –
Municipals – Parliaments must be conducted.
There is an ElectionLaw that determines the
Rules.
All personnel
working for the ElectoralCouncil,
must conduct the ElectionLaw & Constitution.
Does the ElectoralCouncil refuse to conduct
the Constitution, the result is that Politicians
are terrorists in Parliament.
As is the situation today, in TheNetherlands.

The ElectoralCouncil in NL
refuses to force Political Parties to exercise
the Constitution:
= rechtenloze mensen in het land
= civilwar in Parliament + at the
= criminele rechters in criminele lobby
Ministeries + Municipals + District
parliaments + Compagnies
= criminele advocaten / professors/
politie / soldaten / bankdirecteuren /
CEOs / burgers

= lawless people in the country

= geen defensie dat het land of de
Individuele Mens beschermt tegen
beschadigingen & vernietigen van het
lichaam.

= criminal judges in criminal lobby
= criminal lawyers / professors / police /
soldiers / bank managers / CEOs /
civilians

Mensen in NL hebben dus geen
Individuele Grondrechten voor
Zelfbehoud.

= no defence that protects the country
or the Individual Human against
damaging & demolishing of the body.
So, People in NL have no Individual
Constitution rights for Self-reservation.

Vrijheid van Meningsuiting

Freedom of Speech

Freedom
= you do not have to ask another human for
Vrijheid
= je hoeft een ander mens geen toestemming permission to say / do something… As long as
te vragen om iets te zeggen / doen…. Zolang you operate within the boundaries of the
je de Grondwet – Nationale wet Constitution – National law @UNHumanrights maar uitvoert.
@UNHumanrights.
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Meningsuiting
= wat jij belangrijk vindt voor het realiseren
van een Gezonde Groei.

Speech
= all that matters to you for the realization of
the Good Evolution.

#ClimateKids
use their
Freedom of Speech
to demand that
adults – politicians – judges
conduct the Constitution
…
So , #ClimateKids
demand
a Healthy life
on a Healthy Planet Earth in Space

#ClimateKids
gebruiken hun
Vrijheid van Meningsuiting
om te eisen dat
volwassenen – politici – rechters
de Grondwet uitvoeren
….
#ClimateKids
eisen dus
een Gezond leven
op een Gezonde Planeet Aarde
in Space

= demand that Everybody conducts the
Constitution for 100%

= eisen 100% uitvoeren van de
Grondwet, door Iedereen
Vrijheid van Vereniging,
Vergadering & Protest
Mensen – volwasenenen - die protesteren
op straat, denken te weinig na.

Freedom of Association, Meeting &
Protest
Humans – adults – who protest on the streets,
don’t analyze their behavior well enough.

Elke Terrorist
= een persoon
Each Terrorists
die weigert
= a person who refuses
de Grondwet uit te voeren.
to conduct the Constitution.
…
…
Volwassenen – politici – journalisten –
Adults – politicians – reporters – CEOs –
CEOs - criminelen – rechters –
criminals – judges – professors –
professoren – agenten – soldaten
die de Grondwet niet uitvoeren
officers – soldiers
zijn dus allemaal even crimineel.
who do not exercise the Constitution
Volwassenen die te LUI zijn
om zelf de Grondwet uit te voeren…
kunnen wel protesteren op de Straat,
maar zij zijn zelf ook crimineel.
#ClimateCrisis wordt dus niet minder als
criminele volwassenen op de Straat
schreeuwen dat politici – rechters betere
wetten moeten maken.

are all criminals, of the same weight.
Adults who are too LAZY
to conduct the Constitution themselves…
can protest on the Street,
but they are criminals themselves.
#climateCrisis will not reduce
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OPLOSSING
Start een Grondwet-rechtzaak
tegen
politici – volwassenen –
organisaties
en dwing hen
te bewijzen
dat zij de Grondwet uitvoeren…

when criminal adults on the Street
scream that politicians – judges must make
better laws.

SOLUTION
Start a Constitution-lawsuit
against
politicians – adults
organisations
and make them prove
that they do conduct the Constitution

voor het bereiken van
Goede Gezondheid Evolutie
for jou.

for the ascievement of
your Good Health Evolution
Kids moeten accepteren

Kids must accept

dat Volwassenen

that Adults

schuldig zijn aan Terrorisme

are quilty of Terrorism

omdat ditt werkt als
een Space-quicky

because it works like
a Space-quicky

=

kortste weg uit de hel
= shortcut out of hel

zodra je het allerzwaarste
when you construct
Juridische Frame dat beschikbaar
is, bouwt.
the heaviest Legal Frame possible
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www.spacecourtplanet.com
Temporarily Sec-General
InterimPrimeMinister DésiréeStokkel
Nederland.

Hier lees je de UN tekst

Definitie Terrorisme

Here you read the UN tekst

Definition Terrorism

UNOCD:
= 100% corrupt
= all persons working for @UN are Terrorists themselves.
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