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Mijn Woordenboek

Gewetensloosheid

Unscrupulous

Mensen-gedrag kan 'Gewetensloos' zijn.

Human- behavior can be 'Unscrupulous'.

Wat betekent dit?

What does this mean?

Doortrapt - zijn:
achterbaks
arglistig
berekenend
gehaaid
gemeen
geraffineerd
gewiekst
gluiperig
sluw
stiekem
uitgekookt

To be dishonest:
to be rotten to the core
be up to no good
bad faith
dubious
down and dirty
louch
shifty
slippery
improperly
sketchy
sugar-coated

Eerloos - zijn:
Beneden peil
Godvergeten
Karakterloos
Laag
Onbeschaamd
Oneervol
Onwaardig
Roemloos

Morally wrong & evil:
black
decadence
disgrace
fast
godless
grotesque
malignant
monsterous
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Schandelijk
Slecht

outrageous
unprincipled

Dit is gedrag
is de grootste vijand
van de Jongere Generatie.

This behavior
is the biggest enemy
of the Younger Generation.

Omdat
volwassenen
niet willen praten
ver hun Slechte Gedrag.

Because
adults
don't want to talk
about their Bad Behavior.

Houd de Oplossing eenvoudig!

Keep the Solution simple!

Zeg:
'Elk mens moet leven & werken vanaf de
Grondwet @UNHumanrights.

Say:
'Each person must live & work from the
Constitution @UNHumanrights.

Wie dit niet wil doen is gewetensloos.

Who refuses to do this is unscrupulous.

Deze persoon moet worden gestraft.

This person must be punished.

Kinderen mogen niet gedwongen worden
te vechten tegen gewetenslose
volwassenen.

Kids may nog be forced to fight against
unscrupulous adults.
Adults must teach us how to read & use
the Constitution and the Humanrighttreaties.

Volwassenen moeten ons leren de
Grondwet te lezen en de
@Mensenrechtenverdragen toe te passen.

Even for starting Lawsuits against adults'.
Ook voor het starten van Rechtzaken
tegen volwassenen'.

Jong Defensie

Young Security Kids

Al je wilt overleven zonder gewond
te raken, moet je heel wat
nuchterder worden.

You need to talk with adults about
'unscrupulous behavior by
politicians - judges - lawyers CEOs - teachers.

Beveiligings-personeel is geen slaaf
van een crimineel parlement Because they don't want you to know
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gemeente bestuur - VN systeem.

How you can defend yourself against
violation of your Constitution Humanrights.

Jullie moeten redeneren vanaf de
Grondwet Koninkrijk +
www.desireestokkel-nl.net+
Grondwet RepubliekNL.

YoungerGeneration must demand
Law-education, so you can take care
of yourself with the right words for
Self-preservation during talks.

Doen jullie dit niet, zijn jullie
'schietschijven in de samenleving'.

As a group,

NL-beveiligers worden geconfronteerd
met 'een 100% criminele baas'.

you need to work with the

Jullie hebben dermate Slecht onderwijs
genoten, dat jullie niet sterk genoeg zijn
om je eigen 'doorgerotte chef te
verwijderen'.

Dictationary... and make decisions
about the words you want to use

Deze criminelen moeten nu uit het
Landsbestuur worden verwijderd; doe je
dit niet ben je een magneet voor
criminelen.

as a group.
Thus:

Je moet jezelf redden; anderen zullen dit
niet doen, ook niet als zij daarvoor betaald
krijgen.

you take a problems
make a list of words that
define your problem

Nederlands rechtsysteem
is te corrupt & gewelddadig

write senctences you use to
talk about your problem

Politiek systeem is te gewetensloos.

demand that adults assist you
to find the laws & treaties you
need to find the Solution

Onderwijs is zwakbegaafd, in vergelijking
met buitenland.
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