7juli2022
Probleem-oplossing
vanuit je Eigen DNA.
Wat is dat?
Overleef Biowapen
Oorlog NL met Recht

Enormous water reservoir found in space is bigger
than 140 trillion earth oceans (zmescience.com)
24 Emoticons for Painting or Drawing......... ideas |
emoticon, smiley emoji, emoji symbols
(pinterest.com)

2022 Problemen voor
Jonge Generatie:


Jullie mogen geen problemen
hebben van Volwassenen.



Jullie moeten problemen hebben
van Elite die Geld aan jullie
willen verdienen.
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2022 Problems the
Young People have:


You are told ‘not to have
problems’.



You are forced to have
problems, so the Elite can make
Money out of your search for a
better life.



You are forced to live & work in
a Bioweapon war, without being







Jullie zijn gedwongen in een
Biowapen oorlog te leven,
zonder ooit te hebben geleerd
‘jezelf Juridisch te verdedigen
tegen WO3, Biowapen
Genocide’.
Kunnen niet naar de Overheid;
zij zijn degene die het leven
beschadigen & vernietigen.
Kunnen niet naar Bedrijven; zij
willen Total Control over Jonge
Generatie voor LOL.

Evolutie van Kwaadaardigheid
domineert het Leven & Werk van de
Jonge mens. Familie lijkt dit prima te
vinden.

educated for ‘Legal selfdefence
against WO3, Bioweapon
Genocide’.


Can not turn to Government;
they are the onces who damage
& destroy your life.



Can’t turn to Compagnies; they
want he Young people under
Total control for FUN.

Evolution of Evil behavior
Dictates the Life & Work of the Young
Generation. Family is appereantly fine
with this situation.
They don’t undertake anything at all
to stop the Warlords.

Oplossing ligt in Drivers
achter je Eigen DNA

Hoe kom je bij de Drivers?
Je bent immers geen God…

How to arrive at those
Drivers?
You are not God, afterall.

Het is een Geduld – klus.
Je wilt een Goed mens zijn, met een
beetje rustig leven. Zonder al te veel
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Art of Being Patient and do the
Things one must do…

problemen, die je gedwongen moet
oplossen.

You want to be a Good person, with a
nice calm life. Without too much
trouble, that forces you to find
solutions.

Wat je wilt,
is niet altijd
Wat je nodig hebt…

What you want,
is not always
Wat you need….

Wat je nodig hebt in 2022, is je
Persoonlijke Wil om als Matroesjka
poppentje te leven, terwijl je zoekt
naar oplossingen … die werken.

What you need in 2022, is your
Personal Will to work like a Sailor
who can handle the Knots for
Survival.

Hoe doe je dit?

How do you to this?

Leg je Probleem op tafel:
‘Overheid wil dat ik als
Slaaf leef onder 5G
biohacken, in armoede,
als Robot… die ook nog
een Slaaf Soldaat onder
NATO moet zijn’.
Ik mag geen mens zijn.
Ik mag geen Eigen Intelligentie
hebben / laten groeien.
Ik mag geen Middelen hebben
voor mijn Eigen Ontplooiing.
Geen huis , bijvoorbeeld.
Ik word vergiftigd met
Medicijnen / Producten vol
mRNA - saRNA – CRISPRs –
plastic – Grapheen – Login zout.
Ik kan niet naar de Rechter , nu
ik niet weet hoe ik dit moet
doen.

Put your Problem on the
table:
‘Government wants me
to live like a Slave,
under 5G biohacken… in
poverty, like a Robot…
who is also turned into a
Slave Soldier under
Nato’.
I may not be a human being.
I may not own / grow in my
Personnal Intelligence.
I may not own Materials for my
Personnal Evolution. No home,
for example.
I am being poisoned with
Medication / Products filled with
mRNA – saRNA – CRISPRs –
plastic – Graphene – Login Salt.
I can’t go to a Judge, now I
don’t know HOW to exercise
this right.
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Onderwijs dwingt mij te gaan
leven als Slaaf, onder
Criminelen.

Education forces me to live as
Slave, under Criminals.

Poppentje 1 heeft gesproken.

Talk about your Problem
with Youthpolice
RepublicNL:

Bespreek dit Probleem met
Jeugdpolitie RepubliekNL:
Je vraag bij de
Jeugdpolitie is:

You ask the
Youthpolice:

‘Wat doen jullie om
DictatuurNL te stoppen?’

‘What do you undertake
in order to stop
DictatorshipNL?’

Jullie worden ook ziek
gemaakt / gedood met een
Biowapen aanval, die 100
jaar duurt.
Poppentje 2 heeft gesproken.
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You are being made sick /
killed with Bioweapon
attacks too, for a period of
100 years.

Start de Bouw van de
Oplossing:

Start the Buildingproces for
the Solution.

Folterverdrag op Tafel.

Torture treaty on the
table.

Convention against Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment |
OHCHR

Maak Lijst van Personen
die je folteren; leg uit op
welke wijze zij jouw
lichaam beschadigen /
doden.
Minister president –
Parlementsleden –
Burgemeesters voeren de
Grondwet Koninkrijk NL niet uit.
Daardoor moet ik vechten tegen
Slavernij.
DésiréeStokkel bewijst met haar
Rechtszaak tegen NL bij het
Internationaal Strafhof ‘dat
Rechters corrupt zijn’.
ICC lawsuit NL courtfile website Herdenkings Mars Verdwenen Kinderen
Jeugdzorg / D66 RepubliekNL Volk: Eigen
Grondwet. Rechtbank / Stop Burgeroorlog
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Make a List of all
Persons who torture
you; explain in which
way they damage your
body/ kill you.
PrimeMinister – Members of
parliament – Mayors all ignore
the Constitution Kingdom NL.
Due to this crime, you need to
fight against Slavery.
DésiréeStokkel proves with her
Lawsuit against NL at the
International Criminal Court
‘that Judges are corrupt’.

5G Bigpharma / Stop USA - WTO - WEF IMF - EU - NATO

Now DEE.IPM proves HOW the
DictatorshipNL is constructed…
I can defend Myself against
Bioweapon war in NL.

Doordat DEE.IPM bewijst HOE
de Dictatuur NL gemaakt is…
kan ik Mijzelf wel verdedigen
tegen Biowapen Oorlog in NL.

We must organize a Prisonsentence for all persons against
whom the ICC lawsuit is
started.

Wij moeten Gevangenis straf
regelen voor alle personen
tegen wie de Int.Strafhof
rechtszaak is gestart.

Dit is mijn Levenslot binnen
WO3. Ik moet mijzelf
verdedigen alsof ik Zelf een
Goedaardige Rechter ben.
Wij – Jongeren & Politie –
moeten samen als Goedaardige
Rechters / Officieren /
Advocaten / Professoren /
Zakenmensen / Burgers… de
Daders van WO3 in de cel
zetten.
Door dit proces , worden zij
allemaal Slimmer en kunnen wij
als Groep overleven.
Jonge mensen worden dan geen
Slaaf, onder NATO – WEF & Co.
Poppentje 3 heeft gesproken.
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This is my Destiny during
WO3. I must defend
myself as if I am a
Goodhearted professional
working Judge.
We – Young persons & Police –
must work together as
Goodhearted Judges / officers
of Justice / Lawyers /
Professors / Business people /
Civilians… who put the
Criminals WO3 in prison.
Thanks to this process , we will
all grow Clever and as a Group
we can survive WO3.
Young people will not be a
Slave, under NATO – WEF & Co.

Wat doet Poppentje 4?

Jonge Generatie is jarenlang
Druk bezig met het
Opschonen van DictatuurNL.

Survive all Storms in your
Life.
Young People will be
occupied with the Clean up
of the Country for years to
come.
Removal of DictatorshipNL,
needs to be realized
with the Construction
of RepublicNL.

Poppentje 4 heeft gesproken.

You have accepted your
Destiny.

Je hebt je Levenslot
aanvaardt.
Je beschermt je DNA tegen
Kwaadaardigheid met Recht.
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You protect your DNA
against Evil with Justice.

Krijg je dit Recht niet
Automatisch… dan zal je
Recht moeten bouwen.

When you don’t get your
rights ‘routinely’, you must
go … and Construct Rights.
Until the day you Own your
Rights.

Freepik vector

Oplossingen zijn er al,
maar je moet deze wel
bouwen & uitvoeren.
Volbrengen.
Survival van je Ziel
moet je ZELF regelen.
Coast Guards at The Sea 8321253 Vector Art at
Vecteezy

Solutions are always
present, but you do have to
build & conduct them.
Complete your SpaceLab
journey.
Survival of your Soul is
something your must take
care of Yourself.
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Ik stop nu met schrijven.
Er komen meer PDFs
over denken & doen voor Zelfbehoud.
SpacecourtPlanet
vervangt in 2024 de VN.
Jonge mensen gaat dit nieuwe
Politiek Instituut besturen.
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