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Generator  
Kwaadaardigheid en 
Juridische 
Zelfverdediging. 

Generator Evil 
and Legal Selfdefence.

Generator voor 
Kwaadaardigheid

De Mens is de Motor die het 
gedragspatroon Kwaadaardigheid 
start – gaande houdt – als rolmodel 
op Aarde brengt.

De Mens bouwt de hel op Aarde. 

Generator for Evil

The Humanbeing is the Motor, that 
starts – sets in motion – the Evil 
behavioral pattern… as rolemodel on 
Earth. 

The Humanbeing constructs hel on 
Earth.
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Welk soort Mens is dit? 

 Intelligent persoon.
 Rijk en machtig gemaakt in 

corruptie ( Wettelijke plichten 
negeren )  en  werkt voor 
vernietiging van / moord op 
Medemens. 

 Valkuilen bouwer. 
 Voert machtstrijd met mensen 

in Sociale Klassen; lager dan de
Klasse waarin de Generator 
Mens zich bevindt. 

 Wil niet dat Medemens beschikt
over Eigen Evolutie voor Eigen 
Lichaam, gekoppeld aan Eigen 
Spaceblok ( Hogere krachten 
die je Leven bepalen).

 Het is een Allesvernietiger die 
Enorme Stramienen bouwt om 
straf te ontlopen.

 Negeren is het sterkste wapen 
in de Gereedschapskist in het 
hoofd van de Generator Mens.

Which type of Person is this?

 Intelligent personal.
 Made rich and powerful in 

corruption ( Ignore Legal 
obligations ) and works for 
demolition of / murder on 
Fellow human. 

 Trap constructor.
 Exercizes a powerstruggle with 

humans in lower Social 
Classes; minor to the Class the 
Generator Human residences 
in.

 Makes sure that Fellow Human 
does not have control over Own
Evolution for Own body, 
deeplinked to Own Spaceblock 
( Higher powers, which 
determine your life).

 Its an Everything-destroyer 
who constructs Giant Set of 
Lines to avoid Punishment.

 To ignore is the strongest 
weapon in the Toolbox, in the 
brain of the Generator Human. 

Wat kan het Generator 
Monster?

https://www.vecteezy.com/vector-
art/1222601-psychology-and-
business-head-icon-set

What are the skills of the 
Generator Monster?
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IK ben de Allerbelangrijkse
 in het Universum.

Het Generator Monster gaat er vanuit
dat ALLES op Aarde voor hem / haar 
bestaat. 

Alles wat Goed – Leuk – Lekker is 
valt routinematig toe aan Generator 
Mens. 

Alles wat Slecht- Vervelend – Pijnlijk 
is krijgt automatisch een machtige 
plaats in de Gereedschapskist van 
deze Mensen-hater. 

Mensen-hater?

Het Generator Monster is op 
Aarde om de Domme mens een 
harde les te leren. 

Medemens wordt doorlopend 
afgestraft voor  ‘dom gedrag’. 

Iedereen die Generator Mens ‘in alle 
vrijheid zijn haar rot gedrag laat 
botvieren op Medemens’, is in de 
ogen van Generator Monster … ‘een 
zwak persoon die een Les moet Leren
… over Sterk - / Machtig zijn.’ 

https://www.freevector.com/toolbox-icon-
vector-25426

 I am the Most important
something in the Universe.

The Generator Monster assumes that 
ALL on Earth is there for him / her. 

Everything that is Nice – Funny – 
Favourable, is an ingredient for the 
Generator Human. 

All that is Bad – Nasty – Painful will 
automatically obtain a place in the 
Toolbox of this Human-hater.

Human – hater?

The Generator Monster is on 
Earth to teach the Stupid people 
a hard lesson. 

Fellow human is being punished 
continuously for ‘stupid behavior’. 

Each Individual ‘who set the 
Generator Human free to dump his / 
her rotten behavior on People’,  is in 
the eyes of the Generator Monster… a
weak person ‘who must be taught a 
Lesson about Being Strong / 
Powerful’. 
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Lesje leren aan Medemens.

Generator Monster verwijt de 
Mensheid op Aarde in Space ‘dat hij 
zij niet routinematig ziet WAT 
belangrijk / onlangrijk is in het 
Leven… en HOE hiermee om te gaan 
voor Rijkdom & Macht’. 

Ik ben Rijk & Machtig… 
en elke persoon die dat niet is ,

is   Grondstof voor mijn
Mensen-haters bedrijf. 

Teach Fellow humans a few 
lessons.

Generator Monster is reproacheful 
towards Mankind on Earth in Space.
‘Mankinds can not see What is 
significant / irrelevant in Life… and 
HOW to deal with it for Wealth & 
Power’.

I am Rich & Powerful… 
and each person who doesn’t
comply to my Standards, is

Rawmaterial for my  Human-
haters  compagny.

Kwaadaardigheid

Het systeem dat nodig is voor 
het beschadigen / vernietigen 
van Mensen op Aarde in Space. 

Een Systeem in elke DNA cel in het 
Lichaam van de Crimineel. 

DNA cellen zijn actief aan het werk in
het Lichaam of staan in een Pakhuis, 
te wachten op een te vervullen taak. 

De Hersenen van een Mens, bestaan 
uit actieve en minder actieve cellen.
Alle cellen leven, maar sommige zijn 
lui  en anderen zijn kwaad / rot. 

Rot leeft nog en gaat samen met 
DNA dat een taak heeft in het 
Lichaam. 

Rot beïnvloed de Kwaliteit van Leven.
Doen & Laten van de Mens heeft een 
bepaalde Kwaliteit. 

Evil

The system needed for 
damaging / demolishing 
Mankind on Earth in Space. 

A System in each DNA cell in the 
Body of the Criminal. 

DNA cells are actively working in the 
body or are standing in the 
Warehouse, waiting for a task to 
complete.

The Brains of the Human, exicst out 
of active and less active cells.
All cells are alive, but some are lazy 
and others are angry / rotten. 

Rot is still alive and merges with DNA
that is working on a task in the body.

Rot influences the Quality of Life.
To do & to leave in the Human owns 
a specific Quality.
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Deze Kwaliteit van Gedrag is 
Aangeboren of Aangeleerd. 

Het is mogelijk om Rot in het gedrag 
van een Mens:

 Te doorleven / te uiten.

 Over te brengen op Medemens;
al dan niet gepland… en met of 
zonder geweld.

 Te misbruiken om Medemens 
een ongemakkelijk / ziek / 
levensbedreigend gevoel te 
bezorgen.

 Te misbruiken om Totale 
Bestaan van Mens op Aarde in 
Spaceblok , of dit te wijzigen / 
beschadigen of vernietigen.

 Te gebruiken voor Criminele 
Rijkdom / Macht / Gewelds-
lusten en andere Lafheden.

De Rotte Persoon heeft vaak Weinig 
Grip op het Kwaadaardige Systeem.

Je zou kunnen denken:

Een systeem bouwer, kan wel 
verantwoordelijkheid dragen 
voor Grootte – Diepte – Impact
van het Rotte Gedrag in het 
Leven… nu deze Crimineel ‘Het 
Stinkende Rot’ zelf aanmaakt 
en distribueert…

Probleem: Alles heeft een 
Middenpunt Zoekende Kracht. 

Je kan IETS starten, maar je weet 
NOOIT of je ALTIJD de macht houdt 
over DAT WAT je in het leven roept 
en aan het Werk zet. 

This Quality of Behavior is Borned or 
Learned Behavior. 

It is possible in the behavior of the 
Human the Rot: 

 To experience / to perform.

 To transmit it on Fewllow 
Human;  planned or 
unplanned… and with or 
without geweld. 

 To misuse the Fellow Human / 
to cause discomfort / illness / 
lifethreatening feelings. 

 To misuse the Total Excistence 
fo the Human on Earth in 
Spaceblock, or to change / 
damage or destroy it. 

 To use is for Criminal Wealth / 
Power / Lust for Violence and 
other Cowardice behavior. 

The Rotting Person often own Little 
Grip on the Evil System within 
himself or herself. 

You could think:

A system builder, can carry 
responsibility for Size – Dept – 
Impact of the Rotten Behavior 
in Life.. now this Criminal 
‘manufactures The Stinking Rot’
and distributes it too. 

Problem:  Everything owns  
a Centripetal Force. 

You can start SOMETHING, but you 
NEVER know if you will ALWAYS stay 
in control over THAT WHAT you have 
invoked and put to Work. 
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https://youtu.be/O-ESgJtWIY4?t=62

Je kan Medemens pesten, maar 
een Spacekracht in de Lucht zorgt
ervoor dat Jij dit ZELF ook Voelt. 

Heb je geluk, kan je pesten 
zonder gestraft te worden.

Heb je pech, doet de Ontvanger 
van je Pest-gedrag ‘IETS’ wat 
onder Hogere Spacekrachten … 
wel op Jouw Treiterende Lichaam
neervalt. 

De Schijnkracht mag je ook ‘God’ 
noemen. 

Het systeem Kwaadaardigheid kent 
verschillende vormen van 
Schadelijkheid.

https://synoniemen.net/index.php?
zoekterm=kwaadaardig

https://youtu.be/KvCezk9DJfk

You can torment Mankind, but 
Spaceforces in the Air make sure you
feel this Yourself, too. 

Are you Lucky, you get away with 
Torment… unpunished. 

Are you out of Luck, the Receiver of 
your Bullying behavior undertakes 
‘Something’ what falls back on Your 
Criminal Bullying body.

This ‘Keep up Appearances force’ 
can be called ‘God’. 

The sytem Evil Behavior is known for 
its various designes of harmfulness.

https://www.thesaurus.com/
browse/hatefulness
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Of de Ontvanger van de Hatelijke 
Boodschap in grote of kleine pijn 
terechtkomt… wordt bepaald door 
Levenservaring – Opleiding – Mate 
van Aangeboren EQ in DNA … en 
werking van het Lichaam.

If the Receiver of the Hateful 
Message finished in  big or little 
pain… is determined by Lifetime 
experience – Education – Level of 
Borned EQ in DNA … and the 
methods of work of the Body. 

Which Knowledge do You need
to survive Evil Behavior ...for a 
Good Healthy Life you want to 
realize for Yourself? 
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Welke Kennis heb je nodig om 
Kwaadaardigheid te overleven …
voor een Gezond Leven dat Jij 
voor Jezelf wilt realiseren? 

Je moet begrijpen WAT de 
Definitie van Kwaadaardigheid is.

In je Eigen Leven geef je betekenis 
aan de opsomming die je leest in het 
Synoniemen boek. 

Dit is je Anker. 

Woordenboek 
Synoniemen boek 
Persoonlijke Levenservaring

Definities schrijven voor 
Verschillende niveaus van 
Kwaadaardigheid. 

Bij voorkeur voeg je hieraan toe:
Hoe voelt mijn Lichaam?  

You need to understand What the
Definition of Evil is. 

In your Own Life, you give meaning 
to the list, which you read in the 
Synonymbook. 

This is your Anchor. 

Dictionary
Synonymbook
Lifetime experience

To write Definitions for Various 
levels of Evil.

Preferably you add: 
How does my Body feel? 
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Schrijf je Eigen Miniboek 
voor Overleven van 
Generator Kwaadaardigheid.

Bijvoorbeeld:

Vals  persoon: 

• Kan man of vrouw zijn; 
vrouwen zijn ook vals. 

• Denkt vaak dat hij / zij niet 
opgemerkt wordt als zijnde 
‘Vals persoon’. 

• Lacht het Slachtoffer uit, 
zodra hij / zij denkt 
onopgemerkt te kunnen 
observeren – noteren – 
manipuleren – sorteren voor 
grote aanval – beschadigen – 
doden.

• Bouwt zeer grote netwerken op
basis van observatie van 
gekozen Slachtoffers. Hanteert 
een soort Checklist per gekozen
Slachtoffer … en op basis van 
de respons / resultaat krijgen 
mensen een Plaats op het 
Netwerk van de Valse persoon.

Write your Own Minibook for
Surviving the Generator of 
Evil.

For example:

Mean person:
• Can be a man or woman; 

femals are nasty persons, too.

• Often believes ‘that  he/ she is 
not registered as being a Mean 
person’. 

• Laughs the Victim in the 
face, as soon as he / she 
assumes ‘to be able to observe 
– make notes – to manipulate –
to select for the Big Attack – to 
damage  - to kill…
in a Hidden world unknown to 
the Victim(s)’.

• Constructs widespread sets of 
lines , based upon the 
observations made… about the 
selected Victims. Uses a kind of
Checklist per selected Victim… 
and based upon the respons / 
results… those people are 
allocated a Place on the Set of 
line of the Mean person.
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Serie moordenaar kan anders 
werken dan een Vals persoon!

Seriemoordenaar verzamelt 
Slachtoffers, en ‘ziet deze allemaal 
als een verschijningsvorm van 
hetzelfde Probleem’.  

Slachtoffers lijken vaak veel op 
elkaar. 

Sadist verzamelt veel 
verschillende Slachtoffers en 
geeft ieder van Hen een Unieke 
plaats op het Netwerk.

Sadist kan intelligenter werken 
dan een Seriemoordenaar.

Sadist ‘ziet mensen zoals zij 
zijn… en pakt het Slachtoffer op
zwakke punten in het Lichaam’.

Sadist bouwt dus een 
Archiefkast in zijn  / haar hoofd 
vol Verschillende Slachtoffers 
met elk hun Eigen 
persoonlijkheid en hun Eigen 
Pijn / Sterven parcours.  

• Bestudeert Slachtoffer en 
vergelijkt de verschillende 
Slachtoffers in zijn  / haar 
valkuil. Sadisme, dus!
Slachtoffer wordt gepest / 
getreiterd / ziek gemaakt … of 
bijna gedood. Dit resulteert in 
Zelfverdedigings gedrag van 
het Slachtoffer, wat VOER is 
voor de Valse persoon. 

Serial killer can work differently 
from the Mean person!

Serial killer does collect Victims,  
and ‘sees them as 1 Category 
problem-makers who must be 
punished’.

Victims often look similar to 
eachother.

Sadist collects many different 
Victims and labels each of them
with their Unique charistatistics 
on a Set of Lines. 

Sadist can be far more 
intelligent than a Serial killer. 

Sadist  ‘does recognize people 
for who they are… and pinpoints
the Victims in a Trap, based 
upon the weak moments in that
human body’. 

Thus the Sadist constructs 
an Archive in his / her head,  
filled with a Variety of Victims 
with each live with their Own 
personallity and their Own Pain 
points / moments for death. 

• Studies the Victim and 
compares the different Victims 
in his / her trap.  Clearly 
Sadism!
Victims are bein bullied / 
tormented / made ill … or 
almost killed.  This results in 
Selfdefence behavior by the 
Victim,  what must be valued 
as FASTFOOD for the Mean 
person.
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• Zelfverdedigings gedrag van 
Slachtoffer is als Hamburger 
voor Dader met Vals gedrag.
 

• Het Slachtoffer kan rekenen op 
een volgend portie Sadisme, 
van de Dader. 

• Total Control en Slaven-makerij
op het Netwerk van de Valse 
persoon.  Het bouwwerk wordt 
uitgebreid:  Netwerk / 
Werkgebied  van Valse persoon 
wordt groter en de Valkuilen 
worden pijnlijker voor 
Slachtoffer. 

Je beschrijft dus voor 
Eigen 1 Persoons Toko:

• Wie de Valse persoon is.

• Hoe het werkgebied er uit ziet 
van deze Crimineel.

• Wat hij  / zij doet om Jouw te 
Pijnigen.

• Welke middelen en / of 
medemensen de Sadist benut 
om Jouw Leven te plunderen / 
minimaliseren of vernietigen.

• Het negeren van het Slachtoffer
is ook ‘een Middel in de 
Gereedschapskist van de 
Valse persoon… om te krijgen 
wat hij / zij hebben wil’.  

• Jouw zelfverdediging tegen 
Sadisme / Moord… is voor de 
Valse persoon een Moment van 
Genot.

• Hoe meer problemen je krijgt / 
pijn je leidt… des te meer 

• Selfdefence behavior by the 
Victim is as a Hamburger for 
the Perpatrator with Mean 
behavior. 

• The Victim can count on a Next
Portion Sadism, by the 
Criminal.

• Total Control and Slave-makery
on the Set of Lines of the Mean
person.  The Construction is 
being expanded: Network / 
Work territory  / Trap are made
more painful for the Victim,  by
Mean person.

Thus, you describe your 
1 Persons Toko: 

• Who is the Mean person?

• What does the Work territory 
look like for this Criminal?

• What is he  / she doing to 
Inflict Pain on You? 

• Which toolbox  and / or 
Comrades of the Sadist work 
together, with the aim to 
plunder / minimalize or destroy
YOU?

• To ignore the Victims ‘is also a 
Tool in the Toolbox of the 
Mean person… to manipulate 
you into a position he / she 
wants you to arrive in’. 

• Your methods of selfdefence 
under Sadism / Murder… is a 
Moment of Joy for the Mean 
person.
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Genot heeft de Sadist.

• Krijgt de Sadist hulp van 
andere personen / 
organisaties?

Nu Doorschakelen naar Win alle 
Rechtszaken procedure. 

Omdat je niet ten onder wilt gaan 
aan een Te Zwaar Pakket Sadisme 
dat de Valse persoon DUMPT op Jouw
Lichaam.

www.rechtenpit.nl

https://www.d66republiek.nl/
resource/file/normal/
3e4dbc7e78c55fdf0f97092c691897d5
08bdd023_RECHTENPIT-26112022-
Win-Rechtzaak-Rijksoverheid-
Individu-ICC-VN-ICC-EU-
Folterverdrag-D66republiek-
Stokkel.pdf

Je beschrijft  wat de Sadist doet en 
benut alle woorden die je hierboven 
in deze pdf leest. 

Je wilt voor JEZELF jouw Zaken 
goed op een Rijtje hebben.

Je wilt je eigen werk over een 
maand kunnen teruglezen en dan

• The more problems you get / 
more pain you suffer… the more
enjoyable Moments for the 
Sadist.

• Is the Sadist being 
assisted / covered by other 
persons or organisations?

Time to Move ON to the Winn all 
Lawsuits procedure.

https://www.rechtenpit.nl/resource/
file/normal/
5cbb5cded7d08291dc51cdf230d0fecd
179c9b56_RECHTENPIT-Jeugdpolitie-
Strict-Gedrag-Behavior-Selfdefence-
5Gmoord-D66republiekNL-
desireestokkel-youth.pdf

You describe  what the Sadist 
undertakes and make use of all the 
words listed in this pdf, earlier.

You do want to put Things in a 
Row for YOURSELF.

You want to be able to re-read 
your own work in a month time 
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kunnen denken:  

‘Ik heb dat goed voor mijzelf 
opgeschreven / Ik heb mijzelf 
goed geholpen bij het 
uitwerken van de Juridische 
Zelfverdediging’. 

Sadisten trekken je dagelijks in hun 
valkuil. 

Dit systeem wil je kennen; je wilt de 
Sadist ‘doorzien’.
Zodat je kan voorkomen dat je in de 
Criminele Wolk van de Valse persoon 
blijft zweven. 

Je wilt ontdekken:

• Op welk moment de Valse 
persoon arriveert. 
Wat heeft Monster nodig… en 
waarom juist vandaag?   
Is het een bijzondere dag; voor
wie?  De Sadist of het 
Slachtoffer? 

• Scenario 1: 
je kan wel inschatten wat 
de Sadist met je wilt doen, 
vandaag.

1. Je zwijgt in alle talen. 
( muurtje bouwen tussen 
jezelf en de dader). 

2. Je draait je om en loopt 
weg; zonder te praten. 
Benut De Grote Stilte om de 
hersenen van de Valse 
persoon te blokkeren.

3. Je pakt al je Eigendommen 
en neemt deze mee.

and be able to conclude:
‘I have written that well down, 
for myself / I have assisted 
myself well enough, while 
working on my Legal 
Selfdefence’. 

Sadists pull you into their traps on a 
daily basis. 

This is the system you want to get to 
know; you do want to ‘see through’ 
the Sadist.
So, you can prevent to be taken 
hostage in the Criminal Cloud of the 
Mean person. You don’t want to grow
psychoses/ 

You want to discover:

• On which moment the Mean 
person arrives in your day / 
week / month.

• What this Monster needs… and 
why specifically ‘today’. 

• Is it a special day; for Whom?
• For the Sadist or the Victim?

Scenario 1:
you can estimate what the 
Sadist plans to do with your,
today.

1. You remain Silent in all 
languages.  ( build a little
wall between yourself and
the criminal).

2. You turn around and walk
away; without talking.
Make use of The Big 
Silence , which does 
block the brain of the 
Mean person… a little.

3. You take all your Personal
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4. Ontdek je tijdens het 
weglopen dat enkele van je 
Eigendommen zijn blijven 
liggen in de Cloud bij de 
Sadist… ga je terug en pakt 
het Eigendom alsnog. 
Zonder te praten. 

Of, je gaat er vanuit dat het 
Eigendom weinig waarde 
heeft; je probeert het later 
terug te halen … als de 
Sadist is verdwenen.

5. De Zwijg / Negeer 
behandeling is zeer 
effectief… wanneer je niet 
afhankelijk bent van de 
Valse persoon voor een 
slaapplaats / voedsel / 
geld / onderwijs / werk….

• Scenario 2:
je moet wel met de Sadist 
communiceren. Over werk /
huis / relaties / geld ++

1. In IK-boodschappen.
Ik werk met de Win alle 
Rechtszaken procedure. 
Ik werk vanaf het 
Folterverdrag.
Ik heb volgens het 
Folterverdrag ‘deze 
Rechten….’. 
( Je hebt je huiswerk 
gemaakt = je Miniboek 
geschreven waarin je 
Juridisch goed voor jezelf 
zorgt. Nu heb je Antwoorden
KLAAR in je Lichaam voor 
het stoppen van de Valse 
persoon.)

Belongings with you.
4. Do you discover – while 

you walk away – that 
some of your Personal 
items are still in the 
Cloud of the Sadist… you 
go back and take your 
Stuff. Without talking. 

Or, you assume that your 
belongings are rather 
worthless; you can return
later to collect your 
things… when the Sadist 
is out of sight.

5. The Silent / Ignore 
treatment is highly 
effective… when you do 
not depend on the Mean 
person for a sleeping 
place  / food / money / 
education / work….

Scenario 2:
you do have to communicate
with the Sadist. About work 
hous / relationships / 
money ++

1. In I-messages.

I work with the Winn 
all Lawsuits procedure.

I work from the Torture-
treaty.
According to the Torture-
treaty ‘I own these Legal
rights….
(You have made your 
homework = written your
Minibook, in which you 
take good care of your 
Legal Self. Now you have 
the Answers READY in 
your Body for #Stop the 
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Ik heb alle 
Mensenrechtenverdragen 
bestudeerd en IK heb deze 
rechten… 

2. Ik wil nu dat jij ‘deze 
Wettelijke plichten 
uitvoert…’. 
Je schakelt door naar de 
Wettelijke plichten van de 
Dader. Legt deze op tafel.

En, geeft in korte zinnen aan
‘wat je wilt van de Sadist… 
en wanneer hij / zij moet 
leveren’. 

Je beëindigt het Gesprek… 
wanneer je Alles wat je 
Hebben wilt op tafel hebt 
gelegd… en de Sadist weet 
welke plichten hij / zij moet 
leveren’. 

Opstaan – omdraaien – 
weglopen en neem je 
Eigendommen mee.

3. Bevestig je Gesprek / 
Eisen van het Gesprek 
met de Valse persoon 
schriftelijk: email of brief.

Je bouwt je 1 Persoons Toko 
dossier, niet het recept voor 
Hamburgers.

4. Je haalt je Rechten, 
terwijl je persoonlijk wel 
je Wettelijke plichten 
uitvoert. 

Presenteer je Eisen voor de 
Dader in Lijsten. 

Presenteer de wetten & je 

Mean person.)
I have studied all 
Humanright treaties  and 
I own these rights…

2. Now, I want you ‘to 
complete these Legal 
obligations…’.

You move on to the Legal 
obligations for the 
Perpatrator. Put these on 
the table.

And, add some short 
sentence ‘to point out 
clearly what you want 
from the Sadist… and 
when he / she must 
deliver’. 

You do stop the 
Conversation when you 
have put EVERYTHING on
the table you want to 
Obtain from the Sadist… 
and he / she is well 
aware of the obligations 
that must be fulfilled. 

Stand up – turn around –
leave and take your 
belongings with you.

3. Confirm your 
Conversation with the 
Sadist in writing: email
or letter.

4. You do collect your 
Rights, while you 
personally do conduct 
your Legal 0bligations 
to your best 
knowledge.

Present your Demands to 
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rechten in Lijsten.
Kies je Schadevergoeding
Slim, afgestemd op de 
Situatie waarin je leeft. 

the Perpatrator in Lists.
Present the laws & your 
rights in Lists.

Choose a 
Damagepayment Claim
that is Clever;  suitable
for the Situation you 
are in.

Geen positief resultaat uit de
Wereld van de Sadist.

Here you go!

Je moet naar de Rechtbank, 
wetende dat de Win alle 
Rechtszaken procedure niet 
in gebruik is binnen het 
Rechtsysteem. 

Je leeft in oorlog.

In je Startbrief voor de 
Rechter, schrijft je op de  
eerste pagina: 

• het is oorlog
• Dossier DesireeStokkel 

www.d66republiek.nl bewijst 
dit.

• Ik voer de Win alle Rechtszaken
procedure uit… omdat de 
Rechtbank faalt, tijdens het 
Waarborgen van de Rechtstaat 
voor Elk Individu, vanaf de 
Grondwet. 

• Volgens de Grondwet – artikel…
- is de Rechtbank verplicht om 

NO positive result from the 
World of the Sadist.

Here you go!

YOU need to go to a Court of 
Law, knowing that the Winn 
all Lawsuits procedure is not
being implemented within 
the Courtsystem.

You do live in war. 

In your Startingletter for the
Judge, you write down on 
the first page:

• it is war
• Courtcase file DesireeStokkel 

www.d66republiek.nl proves 
this.

• I exercize the Winn all Lawsuits
procedure… now the Court of 
Law fails, during the process ‘to
guarantee the State of Law for 
Each Individual, from the 
Constitution’. 

• According to the Constitution – 
Code… - the Court of Law is 
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de Internationale Verdragen uit
te voeren. 

• Dit heeft de Rechtbank niet op 
Eigen Initiatieve gedaan: 
rechters hebben zelf de Oorlog 
aangemaakt en Folteren mij. 

• Nu moet ik als Burger en 
Slachtoffer eerst de Rechtbank 
dwingen ‘juridisch correct te 
gaan werken, om vervolgens 
daarna Mijn Eigen Juridische 
Claim in de Rechtszaal naar 
voren te brengen … voor 
Herstel van mijn Grondrechten 
/ Nationale rechten / 
Mensenrechten ++.’

Je hebt geen andere keuze.
Je moet eerst de Rechter opschonen, 
voordat je de Sadist uit je Leven kan 
verwijderen en kan straffen.

obliged to conduct the 
International Treaties.

• The Court of Law has failed to 
do so on ‘their Own Initiative’: 
judges have manufactued the 
War and do Torture me.

• Today, I am being forced by the
Court of Law ‘to make the 
Judges operate legally correct; 
before  to switch to My Own 
Legal Claim in the Courtroom… 
for the Restore of my 
Constitution rights / National 
rights / Humangrights ++’.

You have no other option.
You first must clean up the Judge, 
before you can remove the Sadist 
from your Life and can punish this 
person.

https://wibnet.nl/
natuurkunde/atoomklokken-
moeten-preciezer-worden
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   Désirée Elisabeth Stokkel

   Donkerelaan 39, 
   2061 JK Bloemendaal NH 
   Netherlands  

   

www.rechtenpit.nl 
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