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Afdeling JongDefensie & Beveiligers
Geen zoete koek als EQ-upgrade
Jong personeel in de beveiligingswereld NL hebben het zwaar, door:
Leugens van Ministeries
Politieke partijen - Rechtspraak weigeren de Grondwet uit te voeren
Bedrijfsleven maakt misbruik van 100% corrupt Parlement - Gemeente
bestuur - Provincie bestuur
VN 'vindt het amusant dat NL politiek door 1 vrouw wordt gestopt',
www.desireestokkel-nl.net
EU heeft treiter-spel BREXIT alweer verlengd tot December2020, omdat zij
weten dat RepubliekNL het hele criminele circus stopt.
Win alle rechtzaken-procedure
Oorlogs-politiek VN, maakt moedwillig de ene na de andere oorlog aan.
'Je weet niet wie je vriend / vijand is in Koninkrijk der Nederlanden',
veroorzaakt door criminele lobby van Koning binnen Internationaal Strafhof,
met goe keuring van Parlement - Rechtspraak - Onderwijs - Advocatuur Bedrijfsleven - VN. Criminelen worden voor de lol naar NL toegestuurd door VN.
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Nederland krijgt pas weer een Landsbestuur, na de
Verkiezingen gekozen MP voor RepubliekNL.
Wat doe je als jonge beveiliger in DictatuurNL?
Kies je Defensie Startpunt!
ICC-rechtzaak tegen Top-bestuur Ministeries Defensie - Justitie en Veiligheid
- BZK - BUZA - Financiën ... en alle anderen.
Je baas is dus 100% corrupt en weet zichzelf in zijn / haar Arbeidscontract te
houden terwijl hele Volk toekijkt HOE crime in NL groeit.
Ook via NAVO - Nobelvredesprijs - Media oorlogsmisdaden.
Je kan niet naar de Rechtbank, omdat deze actief meewerkt aan het saboteren
van Veiligheid op het Werk voor de Jonge Beveiligers van Nederland.
Je hebt de InterimMinisterPresident DésiréeElisabethStokkel.
Maar wat moet je met zo'n levend wezen...dat door een 100% corrupte VN ...
voor de lol... in de achterkamertjes van de Oorlogsvoering wordt
verborgen?
Terwijl 'iedereen' openlijk machtspelletes speelt voor meer oorlog, in
plaats van Meer RECHT voor de INDIVIDUELE Burger bij het
Internatonaal Strafhof?
Terwijl bij een deel van Jongeren hun hersenen nog moeten groeien om
de diepe manipulatie op het gigantische netwerk te kunnen doorzien &
opschonen?
Terwijl het Parlement het moedwillig laat aankomen op een gewelddadige
confrontatie met de #JongereGeneratie over het ontbreken van
Grondrechten voor Individuen?
Terwijl al die Machtsmisbruikers, niet zien ...dat door hun oppervlakkige
denken... Nederland als onafhankelijk land ... verdwijnt in de macht van de
InternetProvider of andere organisaties binnen de ICT-Space industrie?

Kortom: Je kiest voor:
Behoud van je eigen lichaam, ten tijde van de AI-robot DEEPfake, die alle
Beveilings updates van al je apparaten nog in 2020 verlamt.
Begint bij Win alle Rechtzaken procedure voor je 1-Persoons-toko.
Niemand heeft je ooit geleerd 'Kwaadaardigen die de Grondwet negeren, te
passeren om voor jezelf een Gezond leven te claimen'.
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Toch begint het bij 1 juist gesprek. Je zegt:
' IK neem deel aan de Stargroep RepubliekNL en voer de Grondwet
RepubliekNL uit, omdat deze door de VN al gebruikt wordt vanaf 18nov2016
als Gw voor Nederland'.
'Ik voer het Folterverdrag uit als Startpunt voor al mijn communicatie, met
als doel de ICC-rechtzaak tegen NL zo snel mogelijk te laten verdwijnen;
om de corruptie binnen het InternationaalStrafhof zo spoedig mogelijk te
stoppen. ICC moet werken als Eerlijke Rechtbank voor Individuen'.
Hier maak je een lang verhaal kort.
De dynamiek in de samenleving zal de accpetatie versnellen.
Tegen Top-bestuur van Crimineel NL zeg je:
' Ik erken IMP DésiréeElisabethStokkel als Commandant van Defensie Justitie, tot na de Verkiezingen voor de Gekozen Minister President
RepubliekNL'.
'Ik neem geen bevelen aan van personen tegen wie een ICC-rechtzaak is
gestart door IMP DésiréeStokkel'.
Dit moet je in het openbaar stellen, om te voorkomen dat je door
achterkamertjes politiek wordt ziek-gemaakt / gedood.
Je negeert alle ETTERS die te LUI zijn om bewijsstukken www.desireestokkelnl.net te lezen en juridisch correct te verwerken.
Je wilt geen energie verliezen aan deze personen, nu je Startgroep
RepubliekNL moet uitbouwen.
Je accepteert dus 'dat je ETTERS even op hun beloop laat... voor de Grote
Lieve Vrede van RepubliekNL', wetende dat de Arbitrage-rechtbank je later de
kans geeft 'elke ETTER de bek dicht te timmeren met 365 Dagen Taakstraf
onder Electronisch toezicht'... als zij crimineel blijven.
Je bouwt de GEZONDHEID in de 100% Fairtrade-economie voor behoud van je
lichaam en Nederland als Onafhankelijke Rechtstaat...binnen corrupt VN.

VN-Navo corruptie brengt terroristen naar InternationaalStrafhof
met ICT-Space-oorlog
Parlement & Rechtspraak willen niet weten
HOE oorlog echt wordt aangemaakt in stand wordt gehouden gestopt moet worden.
Je moet dus ALLES - wat met Zelfbescherming te maken heeft - 100% zelf doen.
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Nuchter zijn
NLers interpreteren 'Nuchter-zijn' als synoniem voor
'Onbeschoft Onverschillig Lui-zijn'.
Slachtoffer laten 'doodvallen'
Klagen over alles wat fout gaat, maar zelf geen Allerzwaarste Juridische
constructies willen bouwen & benutten.
Ook niet voor gesprekken die problemen kunnen verwijderen.
Parasiteren totdat het probleem vanzelf verdwijnt.

FOUT
Nuchter-zijn:
Je zaken Juridisch in 1 x goed regelen, zodat je niet kan verdwalen en de DictatuurNL
bureaucratie.
Je weet niet meer Wie je Vriend / Vijand is in NL of bij de UN- NAVO, dus moet je
jezelf optimaal verdedigen vanaf Seconde 1 met de Allerzwaarste Juridische
constructie.
Je gaat er dus vanuit dat je in de Toekomst ... zelf naar het InternationaalStrafhof
moet voor een Rechtzaak voor je Grondrechten @UNHumanrights.
???????????????
UN - NAVO willen helemaal niet 'dat je Goed Gezond kan leven & werken'.
Dus moet je hierop anticiperen.
Generatie-kloof ten tijde van de AI-robot-DEEPfake, die al je Communicatiemiddelen
verlamt.
Je moet jezelf verdedigen tegen Hoofdkantoren van Internet-bedrijven, die lobbyen
met een crimineel Parlement & Rechtspraak... die zichzelf helemaal niet
beschermen tegen Machtsmisbruik door ICT-Space-industrie.
Je baas is 'meer geïnteresseerd in je lichaam als Schietschijf', dan
in je Evolutie van je Lichaam
in
Evolutie van Evolutie.

De Mens als Schietschijf
- voor VN corruptie pleziertjes kan je uitsluitend stoppen
bij een goed functionerend Internationaal Strafhof.
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JongDefensie & Beveiligers
Als jullie slim zijn.... hebben jullie héél veel OPRUIMmacht.
Je kan dankzij mijn Communicatie-bevel

'ALLES' tegen je criminele Chef zeggen.

Inclusief mededeling:
'Als het nodig is start ik een InternationaalStrafhof rechtzaak tegen je.
Na de Verkiezingen voor de Gekozen Minister President RepubliekNL,
schoont IMP Désirée deze rechtbank op... en kunnen burgers door-procederen
tot in de allerzwaarste Straf-rechtbank'.
Dankzij de Arbitrage-rechtbank in de Grondwet RepubliekNL,
heb je deze procedure niet nodig.
Maar, het is wel handig als je nu tegen NL-terroristen jezelf kan verdedigen.

Oorlogs-dynamiek
Het aanmaken van oorlog kent een bepaald systeem

met een zeker ritme.

Voorbeeld:
IS wil Israel aanvallen, terwijl ICC-corruptie
door alle VN-landen wordt genegeerd
'om de criminele Kapsonis uit NL-parlement te verwijderen'.
Oude mannen logica.
Deze Wereldleiders hebben nooit hun economie gebouwd in een solide constructie:
Grondwet - Folterverdrag - @UNHumanrights.
En, vinden het wel 'apart' dat 1 vrouw zoveel macht kan verzamelen.
www.desireestokkel-nl.net mag bestaan en mag zelfs veel macht hebben.
Maar, de hersenen die sarcastiche politiek bouwen... zijn te oud voor genezing.
Het sarcasme regeert binnen @EUatUN
= treiteren totdat er iemand komt die dit stopt.
Van dit sarcasme maken terroristen misbruik.
Het Goede Gezonde Juridische systeem wordt niet / te langzaam gerealiseerd.
Inherent:
Elk Individu die in Goede Gezondheid wil leven & werken moet het Allerzwaarste
Juridisch Grondwet @UNHuman bouwwerk op tafel leggen - in een sneller tempodan de sarcast de Wereld afbreekt. Dan de terrorist de Afbraak kan uitvoeren.
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