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I Scourt UP:

Groep Slachtoffers tegen 
Groep Narcisten.

Group Victims against 
Group Narcisists

Evolutie van 
Iets uit Niets maken.

Evolution of Make 
Something out of Nothing
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Ik Space meer Rechtbank 

Wat is IScourtUp?

 Gedragspatroon.

 Zelfverdediging tegen            
Moord per Satelliet.

 Rechtszekerheid voor Individu.

 Macht over Leven & Zaken.

 Schoonmaak Verenigde Naties.

 Schoonmaak VN land.

 Verwijderen Internationaal 
Strafhof Corruptie.

 Schoonmaak Rechtsysteem 
inherent aan Grondwet 
Thuisland.

 Herinrichting Rechtbank op 
Nationaal Grondgebied.

 Herinrichting Onderwijs.

 Herinrichting Bedrijfsleven.

I Space more Court of Law

What is IscourtUp?

 Behavioral pattern.

 Selfdefence against Murder by 
Satellite.

 Legal position security for 
Individual.

 Authority / Power over Life & 
Business.

 Cleanup of United Nations.

 Removal of International 
Criminal Court corruption.

 Cleansing of National Court 
system, inherent to 
Constitution Homeland.

 Re-design Court of Law on 
National Territory.

 Re-design Education.

 Re-design Businesslife.
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Gedragspatroon

Bescherming van mensenlichaam 
tegen 5G moord vereist een 
Standaard Schadeclaim 
Economie. 

Vereist:
Het bestaan van zekerheid van 
een Intergalaxy Gerechtelijke 
procedure; levert veiligheid & 
rechtsbescherming voor 
Slachtoffer.
Voor elk Individu.

1PersoonsToko veiligheid begint 
bij Jezelf. 

Alleen de Individuele Mens kan 
bepalen dat hij / zij niet ten prooi wil 
vallen aan oorlogsmisdadigers.

Het Individu bouwt een waardevast 
persoonlijk dossier voor zichzelf.

Wil voorkomen dat een 
Crimineel een aanval op zijn / 
haar lichaam uitvoert per 
Satelliet. 

Wil zichzelf ervan verzekeren 
dat er tijdens of na een aanval 
‘een Rechtbank is die de Dader 
kan straffen’. 

Wil de zekerheid van een 
Juridische procedure,  die tot 
een vasstaand Eindresultaat 
leidt voor het Slachtoffer. 

Wil een Politiek – Bedrijf 
systeem dat Routinematig 
voorkomt dat Satelliet per 

Behavioral pattern

Protection of human body against
5G murder, requires a Standard 
Damageclaim Economy. 

Demands:
The being of security of an 
Intergalaxy Legal procedure;  
supplies safety & legal protection
for Victim. 
For each Individual.

1PersonsToko safety starts with 
Yourself.

Only the Individual Human can 
determine ‘when he / she does not 
want to be turned into a pray for 
warlords.

The Individual constructs a rock 
solid personal file… for personal 
needs. 

Wants to prevent that a 
Criminal can complete an 
attack on his / her body with a 
Satellite. 

Wants to be self-secured during
/ after an attack  ‘so the 
Perpatrator can be punished at 
the Court of Law’. 
Wants to be assured of the 
accessibility of the Legal 
procedure, which results in a 
Pre-determined Final result for 
the Victim.

Wants Politics – Business to 
Routinely work for the 
Prevention of Murder by 
Satellite on the workfloor / in 
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Moord mogelijk is op 
werkvloer / in gebouw / op 
straat...

the building / on the streets...

Iets uit Niets maken

Jij bent 1 Persoon, ergens op Planeet 
Aarde. 

Je leven wordt vernietigd door 
Internationaal Strafhof Lobby in 
Nederland – VN – EU – Bedrijven. 

Je denkt: ‘Ik heb te weinig Macht; 
kan nooit een Juridisch Goed systeem
voor Mijzelf bouwen’. 

Fout.
Je hebt Superveel Macht… maar je 
weet niet Welk Parcours je moet 
bouwen.

https://www.freepik.com/free-vector/
construction-icons-
set_1537228.htm#query=construct&position=2&f
rom_view=keyword

Make 
Something out of Nothing 

You are 1 Person, somewhere on 
Planet Earth. 

Your life is being demolished by 
International Criminal Court Lobby in 
Netherlands – UN – EU – Business. 

You think:
‘I don’t own enough Power to 
construct a Good Legal system for 
Myself… ever’. 

Wrong.
You own Superstrong Power… but you
don’t know Which Parcours you need 
to build.

https://www.freepik.com/free-vector/road-works-
construction-
composition_4299968.htm#query=construct
%20road&position=26&from_view=search&track
=sph
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Werkvolgorde:

Politiek is 100% crimineel. 

Politici zijn verblind ; zien niet 
dat zij zelf ook worden gedood 
met 5G vanuit ICC. 

Politici zijn Juridisch Lui ; 
hebben geen zin in het werk dat 
jullie wel moeten doen. 

Politici / Topmanagers gaan de 
gevangenis in  voor 
Oorlogsmisdaden op jouw 
1PersoonsToko / lLchaam. 

 Win alle Rechtszaken 
procedure .

 Word LID van een Politieke 
partij; dit geeft je de Macht de 
partij vanuit Kern op te 
schonen. 

Een Politieke partij is een 
Rechtspersoon, ook als zij daar 
geen zin in hebben… nu zij 
Crimineel willen zijn. 

Een Politieke partij heeft veel 
contracten / arbeidscontracten 
in Bureaucratie = zij moeten 
wel een Rechtspersoon zijn.

Je Eigen Lichaam is een 
Natuurlijk persoon. 
Heb je een Bedrijfje / Stichting 
dan ben je een Rechtspersoon.

Workorder:

Politicians are 100% criminal.

Politicians are blinded  ; don’t see
that they are being killed 
themselves, by 5G from ICC. 

Politicians are Legally Lazy ; 
not in the mood to do all the 
work … you are forced to 
complete. 

Politicians / Topmanagers are 
going to prison for 
Warcrimes at your 
1PersonsToko / Body.

 Win all Lawsuits procedure.

 Become a MEMBER of a Political
party ; this gives you Power 
from the Centrepoint for the 
Big Clean up. 

A Political party is a Legal body,
even when they are not in the 
mood to operate as one… now 
they want to be Criminal.

A Politicial party owns many 
contracts / labourcontracts in 
the Bureaucracy = they must 
stay a Legal body.

Your Own Body is a Natural 
Body.  Do you have a 
Compagny / Foundation on 
your name, you are a Legal 
Body.
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 Welke Politieke partij kies 
je? 

 Start een Win alle 
Rechtszaken procedure 
tegen het Bestuur van de 
Politieke partij. 

 EISEN:
◦ Erken de Int.Strafhof 

rechtszaak tegen Nederland 
+ Presidenten VN landen; 
gestart door DésiréeStokkel.

◦ Geef D.Stokkel een 
Schikking & 
Schadevergoeding, die zij 
vraagt = Partij moet 
bewijzen dat zij Juridisch 
correct willen leven / 
werken… en dat zij 
Intelligent zijn. 

◦ Geef – de persoon die 
Partijbestuur dwingt de 
ICCrechtszaak tegen NL- 
VNand  te erkennen – een 
Schadevergoeding. 

 Which Political arty do you 
choose? 

FLIP a Coin.

 Start the Win all Lawsuits 
procedure  against the 
Boardmembers of the 
Political party.

 DEMAND:
◦ Recognize the International 

Criminal Court lawsuit 
against Netherlands + 
President UN countries ; 
started by DésiréeStokkel. 

◦ Give D.Stokkel a Settlement 
& Damagepayment, which 
she requires = Party must 
prove that they are willing to
operate Legally correct … 
and that they want to be 
Intelligent.

◦ Give – the person who force 
the Party board to regconize
the ICClawsuit against NL – 
UN countries – a 
Damagepayment.

 You Demand a 
Problemsolving act by the 
Board of the Party + a 
Damagepayment for dact 
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 Je Eist een 
Probleemoplossing van het 
Bestuur van de Partij + een 
Schadevergoeding voor het 
feit dat JIJ – als partijlid – 
het bestuur moet dwingen de 
Rechtstaat te herstellen voor 
alle Mensen ...die schade 
ondervinden door de ICC 
rechtszaak tegen NL – VN land 

https://nl.vecteezy.com/vector-kunst/14997716-
zakenman-achtervolgingen-dollar-hangende-aan-
visvangst-haak-en-proberen-naar-vangst-het-landen-
bladzijde-over-de-valkuilen-van-contant-geld-spellen-
financieel-fraude-de-concept-van-mensen-
gecontroleerd-door-geld-geld-visvangst

OPLETTEN

Het Partijbestuur is 
alleen ‘een 
Schuldbekenner als zij
aan DésiréeStokkel 
een Schikking & 
Schadevergoeding 
geven’. 

Weigeren zij dit, dan 

that you – as partymember 
– must make the board to 
Restore the State of Law for all 
Humans… who suffer damage , 
caused by the ICC lawsuit 
against NL – UN nation. 

Pay ATTENTION

The Board of the Political
party ‘ is only a system 
that confesses to Crime, 
when they give 
DésiréeStokkel a 
Settlement & Payment 
for damage’. 

When they refuse to do 
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willen zij:

 DictatuurNL 
blijven 
uitbouwen.

 Mensen doden via
ICC – EU – VN+

 Mensen in 5G 
gijzelen / doden.

Wil de 
Oorlogsmisdadigers 
Partij geen 
Schadevergoeding 
betalen… aan Stokkel,
dan mag jij 
als Partijlid 
ook geen 
Schadevergoeding 
aanvaarden. 

Doe je dit wel… dan zit 
je in de Valkuil
= zij hebben van Jouw 
1PersoonsToko een 
mede-crimineel 

so, they want: 

 To expand 
Dictatorship 
Netherlands – where
ICC is located - . 

 Kill humans via ICC –
EU – UN +

 Kill humans / take 
them hostage with 
5G. 

Does the Warlord Party 
not want to pay 
to ...Stokkel… 
than you 
- being a Party member -
may not accept 
a Damagepayment.

When you do accept a 
Damagepayment… they pull
you into their TRAP
= they have turned your 1 
PersonsToko into a fellow-
criminal system. 

You must start a Lawsuit 
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gemaakt.

Je moet een Rechtszaak 
starten tegen de  Politieke 
partij – waarvan jij Lid bent 
– .

Je eist in deze Rechtszaak: 

 De partij waarvan ik Lid 
ben… moet de 
Internationaal Strafhof 
rechtszaak tegen NL – VN 
landen erkennen.

 Weigeren zij dit, zijn zij 
Terroristen die mij als 
Lid willen Folteren   / 
Doden en die alle 
mensen op Aarde willen
folteren / Doden.

 Ik eis Persbericht waarin 
de partij de ICCrechtszaak 
tegen NL – VN landen 
erkent. 

 Ik eis dat zij 
DésiréeStokkel een 
Schikking & 
Schadevergoeding betalen.

 Ik eis een 
Schadevergoeding voor 
Mijzelf, nu ik als Partijlid 
gedwongen ben de 
Juridisch correcte 
werkzaamheden van het 

agains the Political party of 
which you are a Member. 

Your demands in this 
Courtcase: 

 The party of which I am a 
Member… must regconize 
the International Criminal 
Court lawsuit against NL – 
UN countries. 

 Do they refuse this, 
they are Terrorists… 
who Torture / Kill me as
their Member  and who 
want to  Torture / Kill 
all humans on Earth. 

 I demand a Presrelease in 
which the party regconizes
the ICClawsuit against NL- 
UN countries.

 I demand that they pay a 
Settlement & 
Damagepayment to 
DésiréeStokkel.

 I demand a 
Damagepayment for 
Myself, now I – being a 
Partymember – am forced 
to conduct the Legally 
correct work for the Pary 
board. 

You reconstruct the 
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Partijbestuur uit te voeren.

Je herbouwt de 
Evolutie van Beschaving.

= je verwijdert de 
Crime  ...ontworpen & 
uitgevoerd door het 
Partijbestuur. 

= je houdt jouw pad schoon 
voor een machtige 
positie ...vanuit de 
Internationaal Strafhof hel-
makerij. 

= je stopt alle VN leugens. 

= Je ben zo SLIM dat je de 
Criminele werkmethode van ICC
– NL parlement – NL 
koningshuis blokkeert ( koning 
ondertekent alle NL wetten / NL
overheids documenten )

= je hebt een Rotsvast Juridisch
Platform aangelegd voor je 
1PersonsToko / Natuurlijk 
Persoon.

Evolution of Civilization.

= you Clean up the Crime… 
designed & conducted by the 
Party board.

= you Clean your path into a 
powerfull position… from the 
ICC warmakery hel.

= you Block all UN lies.

= you even Outsmart the 
Criminals working at 
corrupt ICC – NL parliament – 
NL monarchy (who signatures 
all NL laws / NL governement 
documents)

= you have Created a Rocksolid 
Legal Foundation for your 
1PersonsToko / Natural Body. 

 Grondwet – Folterverdrag – IntlCrimCourt dossier   www.d66republiek.nl    
11

http://www.d66republiek.nl/


https://
www.d66republiek.nl/
resource/file/normal/
017ec133df72e160f12f6a9a
60161f04078d2c03_icc-
lawcase-against-eu-un-
embassadors-presidents-
mayors-list-terrorists-
10july2017.pdf
Foreign Young People  / 
members of Political party…
take this letter. 

After the letters concerning King
Willem Alexander in ICClawsuit

= you prove corruption NL.
= you prove corruption UN 
Head of State. 

= you add the file to your file.

‘When you are Clever, you do as
I do’ 
= address your Letter to your 
Political party board… to 
multiple addresses. 

 FBI.
 Homeland department.
 ICC.
 Embassy of UNSG Portugal

in your Country.
 Court of Law in your 

Country.

 When you achieve is ‘that 
the Criminals can no 
longer Lie’. 
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They all have email addresses.
You don’t need to email them 
the whole file.
You email them your Letter + 
www.d66republiek.nl 

Do take the time to download 
all letters / pdfs from 
https://www.d66republiek.nl/
desireestokkel-icc-rechtszaak-nl

and all the subpages under this 
link. 

And, the Spacex ICC lawsuit… 
when you live in USA.
Or, when Spacex kills you in 
your Homeland. 

   Désirée Elisabeth Stokkel

   Donkerelaan 39, 
   2061 JK Bloemendaal NH 
   Netherlands  

   

www.rechtenpit.nl 
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