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Buckingham palace  - Prince Harry,William &Kate-,    Stop the war,  NLF-readers, Young

politicians in NL,  EFSF, Navo, ICC,

This email will be published on www.nlfschool.com, page Royal family UK.

2nd part of this email is written in Dutch.

2e deel van deze email is geschreven in het Nederlands.

Harry,

I know I am not your mum, but you do need a Dutch mother at the moment.

You are behind in your mental development, what results in decline of EU and a nuclear war.

Calm down...you will learn how to handle me!

Earth needs a new definition for War & Peace.

A definition difficult for veterans to accept, now they live in pain caused by current wars.

Yesterday I watched BBCtv.

During a takshow thq question was asked:

'are Moslims permitted to protest against the violence of the West, on a Memorial day,

a day on which English  families want to remember their lost family-members during war'?

This is the wrong question! Old-fashion and alianated from the world. .

You can not ask this question anymore when you take - as a startingpoint - the legal construction

connected to the International Criminal Court...and the legal fact that wars are mainly caused by

corruption within ICC founded by politcians & media.

Basicproblem:

Soldiers don't learn to work with laws & treaties.

Solders don't get a Law-education in order to learn to stop conflicts with legal constructions &

lawcases in warzone.

Politicians keep the soldiers stupid, now they want to torture & kill civilians.

They misuse the International Criminal Court as a cover for their warcrimes.

And...when politicians are about to be exposed...they start a new war ...with which they want to

draw away the attention of the consequences of the previous war.

We would not have wars on earth, when politicians would word legally correct with laws & treaties!

Then, ICC would be used as a tool to stop wars with...or to anticipate on the outbreak of wars.

Than, Moslims would not have to fight on the streets in order to get their rights;

Moslims can't go to ICc either to claim their human rights.

I - being a NL-woman - is threatend with the death by ICC-prosecutors & judges...So are

Moslims.

Because the media constantly lies about legal obligations for politicians, NGOs &  journalists in

connection with wars,

people who have no human rights left at all...can only turn to the street and protest.

On days which are Memorial Days for Western civilizations.

When you don't teach Moslims 'how to use laws & treaties for peace-building,

they don't know how to claim their rights in court-systems....

Or court-like-systems like the small communities in Africa have founded to bring justice to

warzone'.

Harry, I believe you understand what I mean by this
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= African-people have started with 'street-justice per village'. And it works!

Solution:

EU-soldiers need a Law-education for their own well-being first.

They must learn to protect themselves against the Lies of members of Parliaments...and

International Court-systems.

They must demand that politicians prove to them that they have implemented all the

required legal constructions during

their problem-solving talks with other politicians.

Politicians are legally obliged to start lawcases against eachother, before they take up

weapons and start a war.

UN-countries are legally obliged - via UN general Assamebly & UN Security council - to

start lawcases against eachother

within the International court of Justice in The Hague...before they decide on starting a

war.

Based on every human right-treaty they are also obliged to educate every single person

on Earth on 'how to implement law for conflict-ending'.

Politicians prefer to ignore this complete phase, because they enjoy to torture & kill

people, themselves.

So do journalists.

 

Harry, we are heading towards a nuclear-war in EU.

Israel wants to attack Iran, with the approval of the UN,  EU, Nato and International Criminal Court.

None of these organsations want to implement human righttreaties correctly, so a new war will not be

needed.

David Cameron is a Vampire, who can't wait to bite new warvictims and suck the blood out of them.

He wants a new war in order to keep himself out of ICC-prison.

He tries to ignore the ICC-lawcase I started against him, for the fact that he wants ICC to be a Lobby-

& assasinationcentre.

This time its a nuclear war, because Iran has a brand new Russian-build nuclear power station.

Close home!

And ..close home...where also lawless Moslims residence, who can't go to courtsystems because the

media always takes sides

for politicians who want wars.

Organisations like Occupy or Stop the War  and many other NGOs make thing worse

= they refuse to build legal constructions against politcians, NGOs or media...to demand  'that wars

are being stopped with human right-treaties in courtsystems'.

People don't want to stop war; they want to scream on the streets about stopping

wars!
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Harry, you've got to do something against the judicial lazyness of the people.

Before we have a nuclear war in a declining economical Eurozone, with poverty & civil war.

I want you to talk with Soldiers, NGOs who protest against war...and make them work

with human right-treaties against heir own politicians.

Desiree

www.desireestokkel.nl

Harry,

Ik weet dat ik je moeder niet ben, maar je hebt nu wel even een Nederlandse moeder nodig.

Je hebt een ontwikkelingsachterstand, welke tot verval van EU en een atoomoorlog leidt.

Rustig maar...je leert wel met mij om te gaan!

Aarde heeft een nieuwe definitie nodig voor Oorlog & Vrede.

Een definitie die veteranen moeilijk kunnen aanvaarden, omdat zij in pijn leven veroorzaakt

door bestaande oorlog.

Gisteren keek ik naar BBCtv.

Tijdens een talk-show werd de vraag gesteld:

'Mogen moslims protesteren tegen gewelddadig Westen op een  Dag voor de Vrede,

een dag waarop Engelsen hun aan oorlog verloren familieleden herdenken'?

Deze vraag is fout! Ouderwets en wereldvreemd.

Je kan deze vraag niet meer stellen als je uitgaat van de juridische constructies inzake

het Internationaal Strafhof...en oorlogen die juist door corruptie bij het ICC door politici & media

worden aangemaakt.

Basisprobleem:

Soldaten leren  niet werken met wetten & verdragen.

Soldaten krijgen geen rechtenonderwijs om in oorlogsgebied conflicten te stoppen

met rechtzaken.

Politici houden soldaten dom, omdat zij burgers willen folteren & doden.

Het Internationaal Strafhof misbruiken zij als dekmantel.

En, zodra politici ontmaskerd dreigen te worden...starten zij weer een nieuwe oorlog

om de aandacht af te leiden van de vorige oorlog.

Als politici correct zouden werken met wetten & cerdragen, hebben wij op Aarde geen oorlogen!

Dan zou het Internationaal Strafhof worden gebruikt om oorlogen te stoppen of om het uitbreken van

oorlogen te voorkomen.

Dan zouden de Moslims niet hoeven te vechten op straat om hun rechten te krijgen;

Moslims kunnen ook niet naar het Internationaal Strafhof om hun mensenrechten op te

eisen.

Ik word als NL-vrouw met de dood bedreigd door ICC-aanklagers & rechters.... Moslims

worden dit ook!

Omdat de media altijd liegt over juridische verplichtingen van politici, NGOs & journalisten in relatie tot

oorlog,

kunnen mensen die helemaal geen mensenrechten meer hebben alleen nog maar vechten op straat.
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Tijdens dagen die voor Westerse volkeren belangrijk zijn als Dag voor Vrede.

Als je Moslims niet leert 'hoe met wetten & verdragen te werken voor Vrede,

weten zij ook niet HOE zij hun rechten moeten opeisen in rechtbanken...

Of, rechtbank-achtige systemen zoals kleine samenlevingen in Afrika hebben

opgericht

om rechtvaardigheid naar oorlogsgebied te brengen'.

Harry, ik denk dat je begrijpt wat ik hiermee bedoel

= Afrikanen zijn gestart met 'rechtvaardigheid op de straat in elk dorp'. en het werkt!

Oplossing:

EU-soldaten hebben rechtenonderwijs nodig, op de eerste plaats voor hun persoonlijke

welzijn.

Zij moeten leren zichzelf te beschermen tegen de Leugens of Parlementsleden...en

Internationale Rechtbanken.

Zij moeten eisen dat politici bewijzen tegenover hen dat zij alle vereiste juridische

constructies hebben

geimplementeerd tijdens hun probleem-oplossende gesprekken met andere politici.

Politici hebben de juridische verplichting rechtzken te straten tegen elkaar, voorafgaand

aan het oppakken van wapens en het starten van oorlog.

VN-landen zijn wettelijk verplicht - via de VN Algemene Vergadering & VN Veiligheidsraad

- rechtzaken te starten tegen elkaar

 bij het Internationaal Gerechtshof te Den Haag...voordat zij beslissen een oorlog te

starten.

Gebasseerd op elk mensenrechtenverdrag zijn zij ook verplicht om elk individu op Aarde

te onderwijzen in

'hoe recht te implementeren voor conflict-beëindiging'.

Politici geven er de voorkeur aan deze fase te negeren, omdat zij het leuk vinden

burgers te folteren & doden.

Journalisten vinden dit ook leuk.

Harry, wij stormen af op een atoom-oorlog in EU.

Israel  wil Iran aanvallen, met de goedkeuring van VN, EU, IAEA, Navo & ICC.

Geen van deze organisaties will mensenrechtenverdragen juridisch correct verwerken, opdat oorlog

niet nodig is.

David Cameron is een Vampier, die niet kan wachten nieuwe oorlogslachtoffers leeg te zuigen.

 Hij wil een nieuwe oorlog om zichzelf uit de gevangenis van het ICc te houden.

Hij tracht te negeren dat ik tegen hem een ICC-rechtzaak ben gestart omdat hij will dat ICC een Lobby

- & Liquidatiecentrum is.

Maar. deze keer wordt het een atoom-oorlog, omdat iran een gloednieuwe Russich gebouwde

kerncentrale heeft.
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Dicht bij huis!

En...ook dicht bij huis...waar de rechtenloze Moslims wonen die geen rechbanken mogen gebruiken

omdat de media altijd partij

kiest voor politici die oorlog willen.

Organisties als Occupy & Stop the War en vele andere NGOs maken juist oorlog aan

= zij weigeren juridische constructies tegen politici, NGOs of media te bouwen waarmee zij eisen

Mensen willen geen oorlog stoppen zij willen schreeuwen over het stoppen van

oorlog!

Harry,  je moet iets doen tegen de juridische luiheid van mensen.

Voordat wij een atoom-oorlog naast economisch verval van de Eurozone hebben in armoede &

bugeroorlog.

Ik wil dat je gaat praten met Soldaten, NGOs die tegen oorlog protesteren...

en hen instrueert mensenrechtenverdragen te gebruiken tegen hun eigen politici.

Desiree

www.desireestokkel.nl

When you don't want to receive my email inform me on d.e.stokkel@online.nl
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