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Beste NLF-lezer,

Dear NLF-reader,

Op 5 januari 2009 gaat het bouwen van Webrechtenschool 'NLF for Young Adults' van start.

Building of Web-lawschool 'NLF for Young Adults'
starts on 5 january 2009.

Het initiatief ligt bij Désirée Elisabeth Stokkel geboren 11 juli 1965 -. Zij is de eerste Nederlandse
vrouw die tegen de Minister President Jan Peter
Balkenende & parlementsleden, de Hoge Raad &
gemeente Bloemendaal een rechtzaak start bij het
Internationaal Strafhof ( ICC) te Den Haag.
Op 1 mei 2007.

The initiative is with Désirëe Elisabeth Stokkel born 11 july 1065 -. She is the first Dutch woman
who has started a lawcase against President Jan
Peter Balkenende & MPs, de Dutch supreme court
& municipal Bloemendaal with the International
Criminal Court (ICC) in The Hague.
On 1 may 2007.

Ruim een jaar later constateert zij dat het ICC een
corrupte rechtbank is, die er geen enkel probleem
mee heeft:
● te liegen tegen volkeren over rechtzaken die
zijn gestart bij het ICC
● te liegen over procedures binnen het ICC
● slachtoffers die een rechtzaak starten tegen
hun regering te folteren en te doden met
behulp van manipulaties met de waarheid
● te liegen tegen VN, EU, NATO,
- veiligheidsdiensten als FBI, Interpol,
Mossad en vele anderen - over burgers/
slachtoffers van rechtenloosheid & corruptie
binnen rechtssystemen in EU-landen
● te liegen over samenwerkingsverbanden
met NGOs & AVOs; zij verzwijgen deze
overeenkomsten voor volkeren
● te liegen over professionaliteit van ICCwerknemers
= standaard Europese rechtsystemen
ontbreken binnen ICC
= er is geen system dat een eerlijke
rechtsgang bewijst
= ICC-werkenemers doen wat zij zelf willen,
wanneer & met wie... Klachten negeren

Over a year later she establishes that ICC is a
corrupt court of law, that has no trouble with:
● to lie to the people about lawcases that
are started within ICC
● to lie about procedures within ICC
● to torture & kill victums who started a
lawcase against their parliament with the
manipulations of truth
● to lie to UN, EU, NATO - security-services
as FBI, Interpol, Mossad and many others
- about civilians/victums of lawless lives &
corruption within EU-legalsystems
● To lie about coöperation with NGOs &
AVOs; they hide these agreements for the
people
● to lie about capabilities of ICC-employees
= standard EU-lawsystems are lacking
within ICC
= there is NO systems that proves that
people get fair trials
= ICC-employees do what they want to
do, when, what & with whom....
● = they don't proceed on complaints of
victums

Kortom:
ICC is een Lobby- & Assasinationcentrum waar
slachtoffers, getuigen en zelfs daders op basis van
willkeur worden behandeld.
Etnische zuivering is normaal binnen het ICC.
Dit wordt gesteund door de VN. Maken slachtoffers
melding van criminaliteit binnen het ICC, weigert de
VN een onderzoek in te stellen.
ICC is oncontroleerbaar en ICC-werknemers is vrij
'zelf te bepalen wie zij willen laten leven of wie zij
folteren & doden'.
De media wil niet weten wat er aan de hand is.

In short:
ICC is a Lobby- & Assasinationcentre where
victums, witnesses and even perpatrators are
handled with arbitrary.
Etnic cleansing is normal within ICC.
This is supported by ICC are being ignored; UN
refuse to investigate on it.
ICC is without controle and ICC-employees are
free 'to decide for themselves who they want to let
live and who is to be tortured & killed'.
The media ignores whats going on.
In NL the media is payed with tax-money for a

In NL wordt de media grotendeels gefinancierd met
belastinggeld. Corruptie tussen media, particuliere
investeerders & machthebbers.
Of de media bestaat uitsluitend voor BN-ers, VIPs
die er geen enkele moeite mee hebben de hel op
Aarde te veroorzaken ... en hun medemens te laten
folteren of doden door politici of corrupte rechterlijke
ambtenaren.
BN-ers boycotten belangrijke levenservaringen die
echt Vrede op Aarde kunnen brengen, zodra de
mensheid ermee leert werken.
Desiree Stokkel heeft geprobeerd externe
organisaties zover te krijgen dat zij meewerken aan:
● het analyseren van rechtenloosheid &
corruptie in NL & EU, veroorzaakt door
politiek & rechterlijke macht
● presidenten van andere landen zover te
krijgen dat zij het ICC erkennen - de
rechtzaak bij het ICC tegen NL te erkennen
● de media te verbeteren
Weinigen zijn bereidt echt te werken aan Vrede
zonder ISAF-peacekeeping: NATO, EU, VN....
De meeste verkiezen oorlogvoering boven het
werken met wetten, computers, individueel EQ & IQ,
zakelijke correspondentie en het voeren van
rechtzaken tegen parlementsleden
'Kids worden dus getraind in vredeshandhaving met
geweld, in plaats van persoonlijke intelligentie'.
Het is overbodig miljarden te investeren in
oorlogsmaterieel, zolang burgers geen wetten lezen
& gebruiken om zichzelf te verdedigen met
rechtsystemen tegen hun politici, in binnen of
buitenland.
NLFschool is gestart om de corrupte werkwijzen van
NL-politici & - rechterlijke macht en de
gewelddadige werkwijze van het ICC te stoppen.
Deze Web-rechtenschool is gratis toegankelijk en
heeft ten doel:
'Corruptie, oorlog of losstaande cases van misdrijven
tegen de menselijkheid te stoppen met EQ & IQ'.
Als kwaadwillende niet willen luisteren naar hun
slachtoffers, moeten deze rechtenloze burgers hun
moordenaars passeren met intelligentie.
Het is niet anders....
Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat Aarde nog
genoeg bomen heeft om de mensheid 30 jaar van
zuurstof te voorzien.
Blijven corrupte- & gewelddadige personen aan de
macht, zullen er geen wetenschappers zijn die
'bomen kunnen bouwen om de mensheid te laten
voortleven in vrede'.
Ik heb slechts EQ en ik wil geen gewelddadige
levensstijl. NLFschool gaat geweld minimaliseren.
Werk met mij mee.

Have an inspiring day, Desiree

large part. Corruption between media, private
investers & powerful persons.
Or the media only works for BN-ers , VIPs who
don't care if they cause hel on Earth...and have
their fellow human beings tortured & killed by
politicians or corrupt legal-civil-servants.
BN-ers boycot important lifetime-experiences that
can bring peace on Earth, when people learn to
live with it.
Desiree Stokkel has tried to make external
organisations coöperate on:
● analyzing lawless lives & corruption in NL
& EU, caused by politicians & legal
systems
● presidents of other countries have to
recognise ICC - recongise the lawcase
against NL with ICC
● to improve the media
Few are prepared to work on peace without ISAFpeacekeeping: NATO, EU, VN....
Most prefer war above conducting law with
computers, individual EQ & IQ, businesscorrespondence and lawcases against MPs.
'Kids are being trained in peacekeeping with
violence, instead of personal intelligence'.
Its unnecessary to invest billions in war-materials,
as long as civilians don't read & implement laws to
defend themselves with legal systems against
their politicians, internal or external.
NLFschool is started to stop the violent ways of
working from NL-politicians & - legal system and
the violence within ICC.
This Web-lawschool is free accessible and has as
goal for life:
'To stop corruption, war or single cases of crimes
against humanity with EQ & IQ'.
When nasty persons don't want to listen to their
victums, lawless civilians need to pass their
murderers with intelligence.
Its not going to be different....
Scientific research proves that Earth has enough
trees to provide mankind in qxigen for the next 30
years.
When corrupt - & violent people stay in power,
there will be no scientist left who can 'build trees
to let mankind live in peace'.
I only have EQ and I don't want a violent lifestyle. NLFschool will minimalize violence.
Work together with me.

