Waarde van de Mens na Biowapen oorlog in NL
Waarde:
Het Individueel en Maatschappelijk belang dat wij hechten aan de
Eigen Merits van een Mens op Aarde in Space.

De Economie wordt ingericht op Evolutie van Evolutie, op RepubliekNL
grondgebied.
VN-landen passen zich aan , aan de Grondwet Republiek Nederland.
Per Decreet ingevoerd op 18nov2016 bij Int.Strafhof en Verenigde Naties.
Binnen ICC rechtszaak tegen NL, nr OTP-cr-407/07.
Gestart Mei2007, tegen Dictatuur Koninkrijk Nederland.
Mens:
Biologisch systeem geboren uit krachten op Aarde, in het Universum.

Na Biowapen oorlog in NL:
Sinds 2019 , is de ICC rechtszaak tegen NL – gestart door DesireeStokkel –
uitgebouwd met bewijs van Biowapen aanvallen op het Nederlandse volk in
het Koninkrijk.



Lab gemaakt SARScov2 virus, door Gatesfoundation
Samenwerking van Dictatoren in KoninkrijkNL (KNL) met BillGates.
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WEF, een Economisch Lobby Instituut dat dient als Management voor
Uitvoer van Wereldoorlog 3.
Financiers, als Blackrock.
Saboteurs als RIVM – Bloedbank – Nederlands Forensich Instituut.
Bewijs Crimineel Vaccin, dat vol Chemie zit en nauwelijks is getest,
voordat het in personen wordt gespoten.
Dwang vanuit Dictatoren parlement KNL op het Volk van NL.

Een ICC rechtszaak tegen NL kan alleen ontstaan als Rechtspraak /
Hogeraad / Koninklijke familie het Parlement de vrijheid geven om burgers
te dwingen te leven zonder Rechten… en hen te dwingen te vechten voor het
Gebruik van de Grondwet / VN handvest / VN verdragen.
Het Internationaal Strafhof is nu nog het Witwas-systeem voor Wereldoorlog
3 VN-lidstaten en hun parlementen / bedrijven / lobby-systemen.
DésiréeStokkel zal het ICC dwingen te gaan werken als Eerlijke Rechtbank.
Helaas, kan dit pas… nadat het Nederlandse volk constateert dat veel
burgers worden ziek gemaakt / gedood met Biowapens van WEF – VN op
Nederlands grondgebied.

Verkiezingsprogram D66 RepubliekNL

IK – DEE.IPM – bewijs de allerzwaarste Schending van VN-verdragen /
Grondwetten door Machthebbers op Aarde.
Ik ben dus ook de persoon die het Verkiezingsprogram schrijft voor het
Zakenparlement Republiek Nederland.
Hiervoor het ik per Decreet bij ICC – VN – Ministerie BZK een Nieuwe
Grondwet RNL en andere Republiek wetten ingeleverd.
Feit dat deze wetten door de Dictatoren / Moordenaars worden genegeerd, is
erg voor mij en het volk. Maar, op grond van het Folterverdrag is het ook
Juridisch 100% fout.
KoninkrijkNL wordt bestuurd door monsters die in Europa minimaal 400.000
mensen hebben gedood met een Biowapen aanslag SARScov2 – in de vorm
van Vaccins en Luchtvervuiling -.

Graphs and maps — EUROMOMO- sterftecijfers
2

3

Alle Politieke Partijen in Nederland en op Aarde, zijn Terroristen
organisaties.
De deze winter 2022/ 2023 vele mensen zullen doden met
een Zichzelf verspreidend Biowapen vol saRNA chemie.
Uitleg Biowapens / NEP Medicijnen lees je op www.d66republiek.nl

Een Leven na Wereldoorlog 3
Dit nieuwe leven komt niet binnen waaien.
Het probleem ligt binnen de Internationale Politieke Instituten.
Deze bestaan niet meer.
Allen zijn vervallen tot Terroristen organisaties:
VN – EU – IMF – Wereldbank – ECB – WEF – NATO – alle Congressen – Denk
tanken – Universiteiten – Vakbonden - Overheden – Bedrijven - Politieke
partijen.

Dit is een Groot Probleem.
Maar, het Volk kan niet wachten
totdat alle doden zijn gevallen,
om daarna te starten
met het Schoonmaken
van Landelijke Nederlandse politiek…
en de Buitenlandse politiek & economie.
4

Grote groepen mensen
zullen zeer ziek zijn door de Biowapen aanvallen.

The vaccine that spreads immunity by passing itself on like a
virus | Daily Mail Online
Overzicht van Patenten voor Covid19 = Vaccins met saRNA &
CRISPRs voor Total Control over Mens , onder 5G door WEF.
De mens is Slaaf voor GEN-therapie Economie of wordt
gedood voor Sadisme Lol en geld.
Patent Landscape Report – COVID-19-related vaccines and
therapeutics (d66republiek.nl)
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2022:
Het zelfredzaam vermogen van de Hollander is laag.
Juridisch lui.
Het volk kan na 2,5 jaar terreur met Biowapen nog altijd niet geloven
‘dat het Nederlandse Koninkrijk een Moordwapen inzet tegen Eigen
volk , op Eigen Nationaal Grondgebied’.
Het is al gebeurd.
Er zijn al 40.000 personen in NL gestorven door de Aanval met
SARScov2.
Hoeveel personen er werkelijk zijn gevaccineerd, weet niemand.
Er worden tabellen weergegeven die onjuiste gegeven publiceren;
de mens wordt bang gemaakt en moet tot Slavernij worden
gedwongen.
Buitenlanders zijn op hun Nationaal Grondgebied, minder Juridisch
Lui dan de Nederlanders is.
Gevolg: zij ruimen wel een deel van de Biowapen aanvallen op… waar
Hollanders die niet doen.

STOP Biowapen aanvallen op Nederlands volk , op
NL Grondgebied.
 Erken dat het Wereldoorlog 3 is.
 Erken dat Internationale Instituten niet meer bestaan als
organisaties die Recht brengen en mensenlevens redden.
 Erken dat het Parlement & Overheid KNL bestaan voor
het doden / slaven van alle personen op NL
grondgebied.
 Erken de 40.000 Covid doden in NL en de 400.000
oorlogsslachtoffers in Europa.
 Erken je Persoonlijke rol hierin: Je bent Juridisch Lui
geweest, waardoor het KNL Parlement – Overheid –
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Bedrijfsleven zijn uitgegroeid tot Moordende systemen.
 Erken het Rechtsfeit dat het Folterverdrag moet
worden gebruikt voor het Stoppen van WO3 en het
redden van je Eigen Lichaam, uit Luchtvervuiling
Chemie…die als bommen op je hoofd worden gedumpt …per
drone / technologisch systeem.
 Erken dat ALLE Politieke partijen gedwongen moeten worden
‘zich van binnenuit op te schonen’. Oorlogsmisdadigers die
NL volk vermoorden – via VN & WEF – moeten worden
verwijderd uit hun functie en in de gevangenis worden gezet.
 Oorlogsmisdadigers in NL arbeidscontracten, wanen zich
vogelvrij, nu zij bij het Internationaal Strafhof een Vrijbrief
voor WO3 hebben geregeld; voor Grote Genocide op Eigen
Volk.
 Door de Biowapen Aanslagen met zichzelf
verspreidend Vaccin, worden ook alle
Oorlogsmisdadigers die WO3 zijn gestart… zelf ziek.
En, zij worden ook tot Slaaf gemaakt door USA / NATO die
een alles verwoestende oorlog wil tegen Azië / India / Pacific
… voor Total Control.
 Pestkop Computer verstoort de Biowapen oorlog; dit is
‘toevallig goed’.
De geplande Robot wereld – de 4e Industriële Revolutie –
kan niet plaatsvinden. ICT wereld ‘werkt niet’. De mens
wordt ziek en doorziet de Oorlogsmisdaden van VN- WEF –
IMF – WTO – Wereldbank en alle Minister Presidenten en hun
CEO vrienden.
 Biowapen Vaccins vol saRNA en andere Login Chemie
Worden nu geproduceerd en stiekem getest.
Testen betekent dus ‘dat het Gif al in de Lucht wordt
gespoten en dat de Mensheid het in het Lichaam krijgt’.
Het productie proces moet worden gestopt.
Voordat de doden zich opstapelen en de Economie volledig
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instort.
De Pestkop AI Robot kan veel CHAOS veroorzaken en ook
mensen zelf ziek maken / doden… dmv ‘verkeerde berichten
sturen’.
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 Folterverdrag redt je Leven, op voorwaarde dat je
Start bij de Internationaal Strafhof rechtszaak tegen
Koninkrijk der Nederland.
Hier lees je bewijs inzake ‘100% gewetensloosheid en
corruptie , gericht op het doden van mensen / slaven van
personen’.
Het is Wereldoorlog 3. In je Eigen Lichaam.

In je Eigen Land.

Je kan deze Bio-aanvallen alleen stoppen, als je de Oorlog stopt.
‘Parasiteren op het werk van de medemens, voor Stop WO3,
Beschermt je niet tegen de impact van de Luchtvervuiling Login Chemie…
voor het Biohacken van je Lichaam’.
Désirée, DEE.IPM voor Verkiezingen RepubliekNL.
Gekozen Minister President.
Gekozen Vice Premier en Parlementsleden obv Voorkeurs-stemmmen.
Gekozen Burgemeester.
Arbitrage-Rechtbank, waar alle Partijen een Probleem -oplossing voor
Conflict moeten inleveren.
Weiger je dit krijg je 365 dagen taakstraf op Social Minimum inkomen
en onder electronisch toezicht’.
Schadeclaim Economie voor het Individu, te regelen bij Arbitrage-Rechtbank.
Veel Referendum recht.
Basisinkomen bij een Regionaal Belastingkantoor.
Toeslagen economie, die je krijgt boven op het Basisinkomen of Salaris.
GemeenteLoket voor regelen van Dossier Burger ( ook zonder Computer).

RepubliekNL is ontstaan = Koning weigert uitvoeren Grondwet Mensenrechten - D66 RepubliekNL Volk: Eigen Grondwet. Rechtbank /
Stop Burgeroorlog 5G Bigpharma / Stop USA - WTO - WEF - IMF - EU NATO - eenvandaag
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