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Doel:
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als Onafhankelijke land

Communicatie-bevel:
IMP Désirée bepaalt
vanuit Zwaarste Juridisch bewijs corruptie
Koninkrijk der Nederlanden,
HOE
MinBZK communiceert met Burgers 'voor de Lieve Vrede'.

Neutraliserend Communiceren
Au... daar vervliegt een stuk Criminele Politieke Kapsones. Gewennings-syndroom.
Neutraliserend Communiceren:
Jezelf presenteren als systeem, plus

de doelgroep aanspreken als systeem.

Dit doe je om de oververhitte hersenen in partijen voor communicatie, af te koelen.
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MinBZK neemt bewijs InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen NL als startpunt,
maar vermeldt dit slechts eenmaal in een Persbericht.
Vanaf dat moment ligt dit dossier wel op de tafel, maar je verwijst er nauwelijks
naar.
Je gebruikt het als anker voor herstel RechtstaatNL.
De FIOD-brief uit dossier www.desireestokkel-nl.net is de Namenlijst van alle
Terroristen in NL, die moedwillig de RechtstaatNL afbreken en dit land kado geven
aan terroristen in het buitenland.
Doordat het InternationaalStrafhof nu in handen is van buitenlandse terroristen - en
Holland hierdoor dreigt te worden aangevallen en in oorlog te worden gebracht moet het MinBZK de macht overnemen, onder mijn Regie.
MinBZK 'praat & schrijft Nederland' in de echte Jurdische realiteit die geldt in
het zakenleven, namelijk:
RepubliekNL, rechtgeldig sinds 18nov2016 binnen @UN.
RNL heeft een nieuwe Grondwet Republiek Nederland 18nov2016
Ingevoerd per Decreet door IPM Désirée bij de VerenigdeNaties.
Slachtoffer van Moordpoging door Koninklijkhuis - HogeRaad - voormalig
Parlement Balkenende - huidig Parlement Rutte.
Gedwongen als 1ste Nederlanse vrouw een InternationaalStrafhof
rechtzaak te starten - in 2006 - 2007 - als zij & kids niet gefolterd / gedood
willen worden in 100% rechtenloosheid in NL.
Misbruikt door Thehaguesecuritydelta-lobby voor zelfverrijking van alle
daaraan gebonden organisaties / personen.
Deelnemers aan @HSD_NL weigeren de RechtstaatNL overeind te houden
en het Volk te beschermen tegen leven in een DictatuurNL.
Sterker nog, zij bouwen DictatuurNL.
Dit heeft nu tot gevolg dat het InternationaalStrafhof
- met goedkeuring van NL topbestuurders een terroristen hol is,
waar alle Oorlogsmisdaden begaan door VN-personeel & Criminelen op
Aarde wordt witgewassen voor het Luxe Leventje van het ICC-personeel.
VN-baas Antonioguterres = 100% corrupt in alle landen.
Het top-management van Nederland kijkt dus toe,
terwijl het ICC actief meewerkt aan het starten van een nieuwe oorlog op
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Aarde. Ditmaal in Israel.
Doordat het ICC
de InternationalStrafhof-rechtzaak tegen NL verbergt
voor Volkeren op Aarde,
maar burgers dit dossier wel kennen en wel weten dat de RechtspraakNL
100% corrupt is,
is Nederland nu het criminele paradijs voor kwaadwillenden.
Rechtspraak-Parlement-ICC-Media corruptie brengt NL nu direct in de
Israel oorlog.
Het ICC-personeel werkt uitsluitend voor hun privé Luxe Leventje.
Zij weigeren de @UNHumanrights uit te voeren; zij werken dus op basis
van fantasie over Recht.
Dit geeft hen de mogelijkheid 'om mensen te doden en criminelen te
assisteren bij moord / criminele zaken'.
ICC heeft een rechtzaak
gestart door Palestine in behandeling,
terwijl zij liegen over het feit
dat er een ICC-rechtzaak tegen Nederland & Israel is gestart.
Door deze leugens komen terroristen, die Israel plannen aan te vallen,
ook naar NL..
Terwijl Rechtspraak - Parlement - Koninklijkhuis - SER - DNB Gemeenten - NCTV +++ deze gang van zaken voor het NL volk proberen te
verbergen.
Ook liegt deze club over de impact van de AI-robot - Deepfake software
die ons zeker aanvalt in 2020 = burgers mogen zichzelf niet beschermen.

7feb2020
IPM Désirée is aanwezig op het Malieveld om RepubliekNL 18nov2016
te starten, samen met #CimateGeneration
MinBZK
Start nu de Openbare groep RepubliekNL voor Volkeren op Aarde
Neutraliserend Communiceren in de praktijk, online
Voorbeelden:
MinBZK informeert het volk over de transformatie van KoninkrijkNL in
RepubliekNL.
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MinBZK bespreekt alle zaken inherent aan www.desireestokkel-nl.net bewijs
stukken.
MinBZK eist dat er Verkiezingen Republiek Nederland zijn, verankerd in de
Grondwet RepubliekNL.
MinBZK eist dat IMP Désirée haar arbeidscontract krijgt per 18nov2016.
'MinBZK sluit het InternationaalStrafhof tijdelijk.
IMP Désirée zal na de Verkiezingen voor de door het Volk
gekozen MinisterPresident voor RNL,
het ICC opschonen en heropenen als Eerlijk werkende Internationale
Rechtbank, die alle VN-verdragen juridisch correct toepast.
MinBZK regelt dat alle personen tegen wie een ICC-rechtzaak is gestart, uit
hun arbeidscontract worden verwijderd.
Deze personen worden op staande voet ontslagen wegens Terrorisme.
Zij kunnen een bijstandsuitkering aanvragen als zij geen financiële middelen
voor bestaan hebben.
MinBZK sluit Thehaguesecuritydelta, ism Ministerie Financiën.
MinBZK zal alle rechters / rechterlijke ambtenaren / ambtenaren tegen wie
een ICC-rechtzaak is gestart ontslaan en vervangen.
MinBZK zal RechtspraakNL dwingen het Nieuwe Arbitrage-rechtbanksysteem te starten, zoals bepaald in de Grondwet RepubliekNL.
In samenwerking met personen van het Ministerie Justitie en Veiligheid, die
deelnemen aan de Startgroep RepubliekNL.
enz...

Operatie Culturele Spiegel
wordt uitgevoerd door Individuen
die willen dat Nederland
een Onafhankelijk zelfstandig functionerende Rechtstaat blijft
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