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'VIPs maken oorlog... en voelen zich hierin vrij...'.
Paul,
Geen Liefdesbrief
IK wil dat deze brief fair, direct, conflict-beëindigend is, maar ik moet gemene uitspraken doen over
VIPs... Jij bent één van hen... En ik wil je als mijn man & Lover.
Het zullen waarschijnlijk je fans van het Liverpool-concert zijn die deze brief als eerste ontdekken op het
Web, gevolgd bij Ierland. NL-VIPs willen did niet lezen. Mensen, gewend mijn sites to lezen, zullen deze
Lovers-mood ook zien. Heb ik het fout? Ben Nederlandse... en ben nooit een 'fan' van je geweest...
Je ontvangt deze brief ondertekend per post. Duivel mag waarheid niet manipuleren.
Oké
Moet ik het schrijven?
'Je mag je bloed-diamanten & butlers houden'.
Beiden, storend voor mijn denk- & gedragpatroon.
Ik wil je wel voor de 'Birds'song', wil je ook voor 'vocalize vulcano's voyage'.
'Evening birds...'.
Hier gaan we
Het feit dat Jordaan een arrestatiebevel uitvaardigt tegen NL-parlementslid Geert Wilders, voor oorlogmakerij tegen Moslims, brengt mijn ICC-rechtzaak tegen de NL-Hoge Raad & NL-parlement in een heel
nieuw daglicht. Mensen kunnen over ICC lezen op mijn sites.
Wij zijn verkeerd gestart op mijn websites; we moeten beiden onmiddellijk veranderen. Zijn te naïef
geweest. Politieke naïviteit, is waarom Goden & Godinnen mij vlokschuimen.
Jij leeft met mijn keuzes tussen oorlog en Liefde in UK, bewust van de keuzes die ik maakte & maak in
NL. Kan mij volgen...
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●

●

Maar
●

Jij denkt:'Ik maak muziek om geld in te zamelen voor Nl Landmines. Hersenspoel mensen met
vegetarisch voedsel. Desiree bouwt ICC-site & NLF. Spreekt zij mij aan, vanaf haar sites... zal
dit haar enige veiligheid geven, omdat ik enige autoriteit heb... ICC moet haar zaak sluiten
binnen een redelijke termijn, nu meer mensen zijn geïnformeerd over deze oorlog in Europa.
Mensen zullen D... beginnen te helpen... Zij zal gered worden...
Dan zal ons werk samenvallen op een nieuw stramien. Wij zullen een paar oorlogen tijdige
stoppen...'.
Ik denk:'Paul & ik ontdekken dat wij niet bedreigd worden door mijn werk op mijn sites. Goed,
wij gaan verder! ICC moet toegeven dat zij fouten hebben gemaakt het afgelopen jaar,
gerelateerd aan mijn zaak. Nu moeten zij hun fouten ongedaan maken en mijn rechtzaak tegen
Ku Klux Clan Balkenende & Co sluiten. Wij zullen samen een serieus stuk Slavernij verminderen,
wereldwijd'.
Ik heb corruptie binnen ICC, EU, UN, NATO, NGOs & AVOs onderschat.
In een eerder stadium ontdekte ik de impact van corruptie binnen het rechtssysteem Haarlem;
altijd voelde ik dat ik ook naar het ICC moest gaan. Maar ik heb wreedheden - tegen mij en de
rest van de wereld - binnen ICC zelf onderschat. Onlangs, leerde wij 'dat EU & UN weigeren
misdaden tegen de menselijkheid die plaatsvinden binnen het kantoor van President &
Aanklager van ICC, te onderzoeken'. iets gaat zo fout binnen UN; Ban Ki-moon negeert hoogst
belangrijke dossiers & bewijsstukken.
Het is ook helder dat NGOs & AVOs die deze toenemende oorlog kunnen stoppen, de voorkeur
geven aan het voortzetten van liegen over ICC en haar activiteiten, voor geld, reizen, status
quo. De voorkeur geven aan liegen over rechtenloosheid van burgers in NL & EU.

●

Het feit dat Jordaan een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen een NL-parlementslid bewijst
aan de buitenwereld 'dat ik gelijk heb over corruptie'.
Het bewijst dat NL-politiek & overheid, bedrijfsleven & media te lui an te gewetenloos zijn om
oorlogen te stoppen ... en dat andere landen 'nieuwe methoden; hebben gevonden om dictatuur
NL te stoppen.

●

In de nabije toekomst verwacht ik dat meer buitenlanders arrestatie bevelen zullen uitgeven
tegen NL-parlementsleden. Zodra ICC onbetrouwbaar is, kunnen buitenlanders het NLparlement 'de kop dicht timmeren' door reizen naar het buitenland te stoppen. Jordaan kan
Wilders laten arresteren door een land dat bereidt is hem uit te leveren aan Jordaan, zodra hij
Nederland verlaat . De Jordaanse Koningin Noor woont in Engeland? Wilders kan zelfs niet meer
naar Londen vliegen. Goed. Ik bedoel: zie in welke shitt ik leef. Wie kan hiermee leven? Ik niet,
ondanks al mijn intelligentie...!

●

Dus:
○ Buitenlandse private organisaties - doodmoe van parlementen, NGos & AVOs...- hebben een
nieuwe manier gevonden om (NL-)politici & anderen naar de rechtbank te brengen voor
ambtsmisdrijven in elk land, wereldwijd.
Zij passeren eenvoudigweg lokale Hoge Raden, ICC & ICJ.
○ Buitenlandse parlementen &- bedrijfslevens kunnen doorgaan met het sluiten van deals met
EU & UN, ondersteund door deze nieuwe chantage-factor met arrestatie bevelen tegen
individuele politici.
○ Jouw fantasie over verdragen die landmijnen tegengaan is overgegaan in een zeepbel, deze
week. Ik heb het je eerder gezegd:'een verdrag tegen clusterbommen is een illusie, geen
effectiviteit'.
○ EU-rechters weigeren verdragen te gebruiken in hun uitspraken. EU-Hoge raden gooien
dossiers van simple burgers weg, zodra zij parlementsleden voor de rechter willen brengen
voor ambtsmisdrijven. Verdragen zijn compleet waardeloos in het EU-rechtssysteem.
○ ICC is een 100 miljoen Europees Lobby & Liquidatie-centrum.
○ Oei, oei, oei, oei..., oei... Ben je er? Te veel muziek in je hoofd. Hebt een vrouw nodig.
music in your head.
○ Jij & ik zullen niet automatisch samenvallen. Stop met dromen, wordt nuchter.

'Me'
Jij kan 'Me' redden. Koop 'Me', als je Slavin.
● Helaas kan ik alleen gered worden van ICC door politici van buiten de EU. Maar zij investeren
hun tijd in het verfijnen van chantage-strategieën, waarmee zij EU & UN dwingen tot
gehoorzaamheid, hopende dat ICC mijn zaak evengoed zal sluiten.
●

ICC zal dit niet doent!Zij zijn de meest machtige politici op Aarde, niet bereid fouten te
erkennen, te veranderen voor vrede, niet bereid om kinderen & jonge volwassenen een beter
leven te geven. Zij geven uitsluitend om zichzelf: status & inkomen.

Jij
Er is geen ardige manier om het te zeggen. Je hebt 2 keuzes::
1. Je gaat voort op het huidige pad. Als VIP maak je muziek en geef je mensen een fijne tijd,
terwijl je geld inzamelt voor NGOs. No landmines? Je observeert 'Me' op mijn sites.
Blijft roekeloos ten aanzien van de gevolgen.
Als dit is wat je wilt, bescherm je oorlogs-makers en maak je van jezelf ook een oorlogs-maker.
Geef je witte-boorden-criminelen - 'een fijne tijd met een concert' terwijl je weet dat zij jou ...en
je geld... gebruiken als dekmantel. En erger..., je maakt van slachtoffers spoken die nooit oorlog
kunnen verlaten, omdat zij zijn gegijzeld in een onzichtbare atmosfeer, in een rechtenloos leven.
Je maakt ook van 'Me' een spook. Dwingt 'Me' te leven in oorlog; ik haat je erdoor.
ICC zal hierdoor van je houden.
NL-politici & rechtssysteem zullen her erg waarderen dat je hen helpt het 'body, soul & spirit'van
'Me' te vernietigen!!
Dus, wij hebben een probleempje hier....
Meer landen, NGOs, AVOs en anderen zullen zich tot jou wenden voor concerten nadat zij mijn
sites hebben gelezen.
Die mensen vragen 'Me' niet:
'Desiree, wat heb je nodig om ICC te overleven? Hoe kunnen wij bijdragen aan vrede? Wat
kunnen wij jou geven, hoe kunnen wij samenwerken?'
Néééén,'zij willen slechts beroemd zijn naast Paul mcCartney, die gerelateerd za zijn aan
Desiree Stokkel, een aankomend beroemdheid....

Ja, ik weet het... Als ik ICC overleef ben ik VIP. Heb ik 1 miljoen op mijn bankrekening, de
samenleving houdt van mij. Zal samen met jou geschiedenis schrijven op mijn sites.... Het zal
alleen geschiedenis zijn zodra jij nuchter wordt. Welk soort geschiedenis zal het zijn?
'Jij maakt geld met je concerten, dankzij 'Me', terwijl ik meer loet lijden voor onbepaalde tijd?
Jij vermeerdert Slavernij, terwijl ik probeer het te verwijderen? Of, zal ICC toch noch een
eerlijke rechtbank worden?'
○

Psychopatische machtige mensen genieten ervan ons to observeren op het Web.
'Welk soort relatie hebben P & D samen? Wat zal P voor D doen? Zal hij haar redden... of
zal hij ICC helpen haar uit te putten, opdat zij zal sterven voor er rechtvaardigheid is?'

○

Binnen EU, UN & ICC werken zij als volgt:
'Binnenkort, weten wij of Paul slim genoeg is om ons te dwingen te werken als zij zouden
moeten doen... Zal hij ons en anderen aanspreken, met als doel onze werkwijze/gedrag te
veranderen? Zal hij bij machte zijn om vrede te maken, terwijl wij hem... en D...saboteren?

○

Tegelijkertijd, blijven kids op planeet Aarde gedwongen te starten of verder te leven in hel.
Eenvoudigweg, omdat lezers & machtige mensen niet betrokken willen raken bij smerige
EQ-jobs inherent aan ICC. Zij zijn niet persoonlijk beschadigd door misdaden tegen de
menselijkheid, dus hoeven zij 'Me' - of Jij - niet te helpen om ICC te reinigen.
...Tenzij jij hen dwingt ons te assisteren...

Vermoord degene van wie je het meeste houdt, niet als eerste....
2.

Jij kan mij niet redden van ICC door het VIP-leven voort te zetten zoals je gewend bent.
Kan mensen niet bewegen over te gaan van een leven met landmijnen ter zelf-verdediging naar
een leven met vrede-maken met economie, zolang je zelf blijft werken vanuit oorlog. Kan
mensen niet vegetarisch maken zolang je armoede & rechtenloosheid in Europa - plus -gevolgen
- niet erkent.
Je moet het 'Ouderwetse systeem van NGOs, AVOs, politiek & media' per direct verlaten, voor
een frisse sprong in Nieuwe NLF-NGOs. Je moet zelf een Nieuwe NLF-NGO bouwen, samen met
mensen die al bewezen hebben dat ook zij NLF-bouwers zijn. Moed bewijzen & delen.
Wat betekent:
'Je kiest partij voor slachtoffers, geeft hen een fijne tijd met je muziek & geld. maakt hen
zichtbaar en helpt hen NLFs te bouwen, laat ze groeien tot mensen met meer sociale
intelligentie en meer zelf-overleving tijdens oorlog. Wetboeken & verdragen. Omdat jij
persoonlijk springt van criminaliteit in NLF, geef je slachtoffers de kans te leren van je talenten
& instrumenten..., opdat zij ook kunnen springen van oorlog in Liefde'.
Niet pijnloos, maar je vermoordt de mensen die je wilt redden niet...

Jij houdt van 'Me'
Wij samen
Heb het eerder gezegd:
'G & G matchen spirits, souls & bodies die daadwerkelijk Aarde de toekomst kunnen inbrengen'.
Ik ben in je leven om je te helpen EQ-mega-structure te bouwen nodig voor Young-adults op Aarde.
All-in-one-Love voor de Holy Queen Sea... en een paar biljioen andere kids... eist evolution of EQ...
Ik heb je nodig omdat je ouder bent, man, beladen met connecties...en
... ik wil met je leven & sterven op de Wolk van Zelfbewustzijn...
.Intercontinentale gesprekken waren met ons voor enkele maanden - nu drijven zij weg - omdat 'wij
niet leven zoals wij geacht worden te leven in opdracht van G & G'. Mis het, 'flows' die wij hadden.
Alsof een deel normaal leven aan mij was gegeven en weer was weggenomen....Hier is een pijnlijke les
te leren. Wij verspillen tijd & energie op het Duivels' pad.
'Jij & ik hebben een door tijd gelimiteerde opdracht, op het platform voor gevorderde Liefde. Succesvol
als wij de juiste keuzes tijdig maken'.
Je huwelijk met Linda was gebouwd in Liefde. Goden & Godinnen lieten je met Heather trouwen in
roekeloosheid, voor hun plannen met planeet Aarde. Lang geleden heb je voor jezelf gekozen:' ik wil
leven in waarheid', laat het zo zijn... Jezelf moet evolueren in waarheid. Terwijl je nog getrouwd was
met roekeloosheid, voelde je moed in de toekomst.
Hier ben ik, moed... Ik ben een snelle denker, intercontinentaal. Waarheidsgetrouw. Nog altijd een
beetje te snel voor je. Moet je vergeten, heb meer belangrijke emoties te realiseren. Inderdaad! Jij
moet moet het leven delen met 'Me' op de intercontinentale tijdbalk, van Aarde tot Nasa's brilliant star.
Universum is met ons, je kan alle nodige antwoorden krijgen door allen de juiste vragen te stellen....Wil

je Liefde, Liefde is klaar om gemaakt te worden en om in de pratijk gebracht te worden. Wil je twijfel?
Je krijgt twijfel om de Duivel gerust te stelen... Oorlog nodig? Verander nooit, oorlog zal bij je zijn 24
uur per dag.
Waar is je dunne lijn tussen roekeloosheid & moed te localiseren, voor Love-making?
Beide emoties - roekeloosheid & moed - zijn tastbaar, zichtbaar, plezierig - als je zo maakt..
Mannen hebben geleerd te springen van hel in hemel, voor winst. Instant geluk.
In jouw wereld zijn EQ-moods begrensd door dunne lijnen, ondersteund by het feit dat je middelen/
bezittingen hebt en niet na hoeft te denken over 'dingen & gedachten', die je mist voor een comfortable
leven. Kan zelfs mensen kopen....
Geen noodzaak in je leven voor het verkennen van grenzen; een grens kan zo breed zijn als G & G
willen dat deze is. Zij geven maten die jij je niet kan voorstellen. Jij bent niet geduwd in de richting van
moed, tot aan de dag dat ik je leven binnenkwam. Slechte praktijken tussen jou & mij. Niet dat ik je de
schuld geef, maar wij moeten onder ogen zien dat er enkel verschillen zijn tussen ons...ICC.
Jij wilt moed voelen - in je skelet - maar hebt geen idee hoe dit persoonlijk levensdoel te bereiken.
Had mij kunnen opbellen om te vragen:'D. hoe krijg ik de emotie moed in mijn body & soul?' '
Ik zou je direct geprogrammeerd hebben. Dit is wat ik doe. Ji speelt piano, ik instrueer. Tot aan het
moment dat jij 'Me' bevrijdt uit ICC...en wij samen kunnen bouwen aan NLF.
Door deze dunne lijn, geloof jij dat je 'Me' liefde geeft om mijn websites. Waarheid zal naar voren
komen, volgens jouw 'EQ-maths with moods'. Wij zullen samenvallen, gelukkig voor altijd....
Paul, wat ben je aan het denken? Tijden zijn veranderd deze week.
Nééén...., wij zullen niet overleven op een gezonde sociale sterke manier. Omdat jij niet moedig
genoeg bent in je relatie met Goden & Godinnen. Zij willen dat je leeft naat je autoriteit =
Maak de VIP van de toekomst. Vandaag, haal je niet het beste uit jezelf, op het platform voor Lovemaking. Vastgelijmd aan je 'celebrity-life' sta je op het punt enkele pijnlijke fouten te maken, welke je
zullen achtervolgen de rest van je leven ... als vader van een jonge dochter...en als man...
Liefde..., waar is je coördinaat voor Liefde? Ankers? Muziek..., in oorlog of Liefde?
Ik moet ook naar mijn autoriteit leven, moet meer eisen van mensen. Moet hen dwingen mijn sociale
intelligentie te aanvaarden. Hieraan denken, maakt mij moeilijk om mee te leven. Begin mensen te
haten. Wil mensen niet dwingen mijn intelligentie te aanvaarden; wil dat zij het vrijwillig kiezen.
Weigering, omdat zij oorlog willen.
Goden & Godinnen geven mij niet alle details:
'Wij werken eraan. Je hebt de macht woorden te gebruiken. Alle antwoorden liggen al in jezelf.... Je
weet hoe je moet bewegen van zwakte in kracht... Bla, bla bla, bla bla....
Gebruik je je zwaard voor Liefde of gebruik je het tegen jezelf?'
Weet zeker dat ik jou deze shitt-brief moet schrijven.... Jouw DNA programmeren..
Moet NLF volbrengen - voor kids - maar ik kan alleen succesvol zijn als jij je talenten & instrumenten
benut.
Jij & ik zijn 'Go-betweens' op het Universele-pad van Aarde tot Nasa's Brilliant star.
Jij moet de Galaxy om mij gevraagd hebben. Waarom houd je dit voor mij verborgen? Ik kan raden...
Holy Queen Sea.
Goden & Godinnen leerden mij - als overlevingsstrategie - Haat van Liefde te onderscheiden. Grenzen
te maken voor vrede. tussen feiten, gedachten, activiteiten, wensen & toekomst.
G & G gaven mij tijdbalken om mee te werken. Standaard tijd, Zandloper, Intercontinentale tijd...
● Standaard tijd is het neurotische oorlogsleven en het gevecht tegen oorlog, dat wij nu leven.
● Intercontinentale tijd leven zoals wij verondersteld zijn het te leven, mogelijk als wij meer tijd &
energie zouden investeren in het maken van dit leven.
● Zandloper...? Zaterdag, 11 juli 2009, 12.00 uur.
Paul mcCartney, wij worden geacht aan de wereld te bewijzen dat het mogelijk is om van standaard tijd
te springen in intercontinentale tijd... en te starten met leven 'zoals wij dit horen te doen'!
Oh... , denk jij:'Ik zei het al die tijd al, wij moeten springen van roekeloosheid in moed'!
Is dit zo? Vertel 'Me', waarom spring je niet vandaag?
Alle tijd die wij niet samen zijn om NLF te bouwen, is verspild leven.
Een pionier zijn is niet wát ik wil zijn, maar ik moet realistisch blijven...I ben al een pionier, jij bent dit
ook.... Wij moeten alleen iets professioneler werken op grotere schaal.
Zo groot als de macht van ICC bijvoorbeeld. Shitt.

Dit vereist enig zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en al die andere zelfs..., behalve zelfmedelijden.
Zodra wij een gezond sterk leven zonder oorlog willen leven, springen wij erin...en maken het....
Wij zijn beiden sterk genoeg om vast te houden aan onze individuele waarheid, terwijl wij door evolutie
gaan voor Liefde.
Politieke naïviteit bracht ons in Liefde, oorlog.... en nu moeten wij Liefde opnieuw hervinden....
Het voelt als shitt. Wij voeren nu niet de gesprekken doe ons goed doen voelen, wij vechten tegen
oorlog. Ik leef in oorlog, jij leeft met je butler.
Wij samen zijn goed gestart op mijn sites, maar oorlog heeft ons in haar macht.
Ik wil je voor Liefde, niet voor het leveren van gevechten.
Ik heb je nodig. Deze keer ben ik niet sterk genoeg om het allen te doen.
En zelfs onze bewegingen samen zijn gelimiteerd....
'Gelimited door Goden & Godinnen'?
Een hogere bron van intelligentie kan zien wat weldra zal plaatsvinden op Aarde in de Galaxy.
Zij hebben on uitgekozen om een aantal veranderingen voor een beter leven te maken. Myself &
Yourself leven in diepe Liefde met elkaar - waarschijnlijk sinds 1984 -, maar 'beschadigende verschillen '
laten ons geschieden leven.
Wij zijn bestemd om samen te zijn, maar wij moeten een systeem veranderen.
Als wij falen, zullen onze jonge kinderen hun hele leven vechten voor basisvoorzieningen - vechten
tegen overbodige oorlogen - aan ons opgedrongen door huidige politiek, zakenleven, kunstmatige
levensstijlen... en triljoenen aan geld, verspild aan deze oorlogen...
Voor onze kinderen kunnen wij huizen, voedsel, infrastructuur, educatie en zelfs Liefde niet als
vanzelfsprekend nemen.
Moeder Natuur heeft de leiding over Aarde, zelfs om de hoek: zware regens in UK, droogte in Spanje,
smeltende gletsjers in de Alpen, vermiste bomen in Siberië.... vuil op de straten in Italië..., daklozen in
USA... Natuur in NL? De intelligentie van mensen is een natuurramp hier...
Klaarblijkelijk, ben ik geroepen om de serie-moordenaars werkzaam in het NL-rechtssysteem te
stoppen, van Jurist to Aanklager bij ICC. Haat het elke seconde.
Hoeveel elementen heb je nodig voor 'Wij samen'?
Het is de Natuur in onze lichamen, die ons limiteert.
Ik heb het je niet verteld, maar 'Butlers maken mij gek'. Elementen praten tegen mij.
Mijn 50% robot-zoon, heeft een kamer die tegen mij praat. Ik kan aan de dingen in zijn kamer zien wat
er in zijn gedachten speelt. Kan virussen & bacteriën tellen.
'Weet wanneer hij heeft vergeten te eten', bijvoorbeeld... of wanneer hij zijn emoties niet kan
bolwerken. Verbeeld je:'Een butler in mijn huis, schoonmakend achter mijn robot aan'. Ik verlies mijn
krachten als moeder... Kunstmatige rituelen, maken mij stomzinnig. Psychopatische rituelen snijden als
een mes, maar ik leerde ermee werken. Wil het niet, maar iets noemt dit 'levenslot'.
En jij? Waar ben jij? Op mijn stramienen, tussen roekeloosheid & moed.
Ik wacht op je, klaar om je te instrueren voor het krijgen van moed in je lichaam....
Terwijl jij wacht op een wonder dat plotseling verschijnt op je schoon gepoetste bureau, loop ik nu op 1
rigide lijn van jou...Probeer geduldig genoeg te zijn, je tijd te geven om te leren leven van verschillende
lijnen..., draaien & vlechten.
Hoeveel tijd heb je nodig voordat je bevat wat je moet doen?
Wij zijn teruggevallen in de geschiedenis van Slavernij; moderne Slavernij groeit nu in mensen die te lui
zijn om te werken met wetboeken om ambtsmisdrijven te stoppen.
Levenslot, wijsheid, talenten, instrumenten willen verfijnd worden met Universele krachten.
Noodzakelijk. 'Een social denkende & gedragende welvarende man die een vrouwelijke Slavin vrij wil
kopen en haar een nieuw leven wil geven'.
Je moet investeren in een nieuw leven voor mij en mijn kinderen - ver weg van mijn status als
'bijstandsmoeder in rijk Bloemendaal & ICC - opdat wij samen NLF kunnen bouweni n Liefde..
Jij moet betalen voor een nieuw leven voor mij, vergeten dat je voor mij betaald hebt.
'Me' helpen bij het aanmaken van een individueel geld-makers-systeem, opdat ik je kan
terugbetalen...op een dag...Wij moeten samen de geschiedenis over Slavernij opwaarderen met
juridische feiten van vandaag. Psychoses wegsnijden. Bewijzen aan de wereld dat oorlog iets is
waarvoor mensen kiezen..
En je moet van 'Me' houden... Je weet wat ik wil.
EQ-mega-structure
Een boek schrijven over 'NLF 50 Liefdes-vragen' zal ons alleen plezier geven en kan alleen effectief zijn
als wij beiden onze beloften aan het Universum maken.

Jij moet je persoonlijke gedrag herleiden naar 'Me' en andere slachtoffers - en leven naar de autoriteit
op deze coördinaten, geven aan je door Goden & Godinnen - . Verander de leefstijl van VIPs, politiek &
media.
VIPs uit de Toekomst
Jami Oliver is een goed voorbeeld van hoe VIPs zich 'moeten' gedragen.
jaren geleden was hij kwaad op oud-president Bill Clinton. Clinton was akkoord gegaan met een dinermenu. toen hij arriveerde rapporteerde hij plotseling:'Ik wil het Holywood-beach-diet'. Jami liep kwaad
weg, omdat Clinton 2 weken arbeid & voedsel verspilde. Dit is eerlijk! Hij werkt met redelijkheid &
gelijkwaardigheid.
Jami is niet allen kwaad als pubers zijn investering verspillen - door niet te komen opdagen voor studie
& werk -, hij is ook kwaad als een president grootheidswaanzin heeft. En hij heeft de hele show
uitgezonden op tv!
Sleutel: Jami heeft talenten & instrumenten. Hij is niet bang om zijn gevoel van waardigheid te
verliezen, omdat hij een taak te volbrengen heeft.
Noodzakelijk gedrag voor VIPS:
● Enig gevoel van eigenwaarde: intellect, bewustzijn, waardigheid, bescheidenheid, integriteit,
eerlijkheid
● Nieuwe sociale intelligentie gelinked aan fairt trade & Eko moeten dagelijks worden
geïmplementeerd. Binnen 10 jaar moet Aarde 100% Fair trade & Eko zijn.
Ik heb er geen bezwaar tegen als beroemdheden 75.000 dollar besteden aan een
dekbedovertrek, zolang het maar Fair trade & Eko is....
Waartegen ik wel bezwaar het is gedrag ten aanzien van make-up! Make-up moet gekleurd
worden met mineralen voor de Elite, zonder dat er vragen gesteld worden over plunderingen &
slavernij. Hersenvervuiling.
● VIPs die ambassadeurs & geld-makers zijn voor NGOs, moeten grenzen stellen tegen corruptie,
rechtenloze levens & moeten betrouwbare rechtbanken eisen. Eisen dat parlementsleden &
ambtenaren voor de rechter worden gebracht inzake ambtsmisdrijven in elk land
● Moeten slachtoffers erkennen als menselijke lichamen met een individuele tijdbalk voor evolutie.
● Moeten slachtoffers helpen sterker te worden, in plaats van het promoten van Instituten als
NGOs, AVOs, EU, UN, NATO...enzovoorts...
● Media? Zodra journalisten en andere weigeren eerlijker en meer professioneel te werken,
moeten VIPS hun activiteiten intensiveren op websites. Samen met slachtoffers
● Websites moeten worden gebruikt voor distributie van kennis - niet voor pr & propaganda - ,
daarvoor moet NLF-bouwen worden gepubliceerd op het WEB.
Wat heb ik nodig voor EQ-bouwen van jou?
● Ik wil dat je 'Me' koopt. Maak een gek van ICC.
● Wil je op mijn stramienen....Dit is niet ingewikkeld. Je bent bang voor fiasco's.
● Gevaar? Er is geen terrorisme in NL. In NL organisaties -verantwoordelijk voor nationale
veiligheid - en sommige VIPs - verzinnen verhalen, omdat zij hun machtige baan & inkomen
willen behouden. Of omdat zij negatieve aandacht nodig hebben.
Wanneer jij mij nu 'officieel' negeert - zoals ICC doet - beloon je de criminelen in mijun leven.
Mijn ICC-rechtzaak zal dan nooit gesloten worden, omdat betrokkenen hun psychopatische
rituelen zullen intensiveren'. Zij zullen jou ook gaan folteren.
● Ik wil moeder zijn voor Holy Queen Sea. Haar spirit ontbreekt in mijn huis.
Als mensen jou uitnodigen voor een concert, moet je hen vragen mij te redden en mij te helpen ICC te
reinigen. Zij moeten gaan samenwerken met mij in rechtvaardigheid & gelijkwaardigheid. Het doet mij
veel pijn, als mensen mij behandelen zoals ICC doet = niet erkennen dat ik een mens op Aarde ben.
Nu mag je op vakantie gaan. Waarheid brengt overwinning.
Met groeten van Goden & Godinnen.
Waaraan dacht je toen je het Universum vroeg om 'Me'?
Desiree

