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Moord.
Wat is dit?

Overleven in ‘Cloud’ 
vol Moordenaars.
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Murder. What is it?
Survival in ‘CLOUD’ filled with Killers.

Moord: 
 Wolk / Cloud waarin Moord op je

Lichaam plaatsvindt, zweeft in je
Eigen DNA. 

 In het DNA pakhuis ligt ALLES 
wat je nodig hebt voor Leven op
Aarde , onder Spacekrachten /
God.

 Kom je terecht in de 
Moordwolk – diep in je Eigen 
DNA – ontbreekt het je aan 
Kennis voor minder pijnlijke 
Evolutie. 

 Evolutie van Onwetendheid 
beheerst je leven, zolang je in 
de Moordwolk bent.

 Evolutie van Intelligentie is in 
onbalans;  de Macht van de 
Onwetendheid is genegeerd. 

Murder:
 Cloud in which Murder takes 

place inside your Body, floats in 
your Own DNA.

 In the DNAwarehouse lays 
EVERYTHING you need for Life 
on Earth, under Spaceforces / 
GOD.

 Do you arrive in the 
Murdercloud – deep inside 
your Own DNA – a part of 
knowledge is missing for the 
construction of a less painful life.

 Evolution of Ignorance does 
control your excistence, als long 
as you are in the Murdercloud.

 Evolution of Intelligence is out 
of balance;  The Power of 
Ingnorance is being ignored.
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 Onwetendheid 
◦ Onbekendheid met het 

Systeem voor DNA 
openvouwen in je Eigen 
Lichaam.  
▪ Inhoud DNApakhuis is 

verwaarloosd.
▪ Gebrekkige opvoeding; dit

niet willen herstellen.
▪ Rol van Eigen Lichaam 

ontkennen op Planeet 
Aarde, in Space.

▪ Persoonlijk Leven niet 
willen plaatsen op Groter 
Stramien van de Mensheid
op Aarde, in Space. 

▪ Onbekendheid in stand 
houden = Zelfmedelijden.

◦ Koppigheid: de kennis die 
komt binnenwaaien vanuit de
Atmosfeer / Medemens 
negeren – boycotten – 
vernietigen.
▪ Geen zin in 

‘verantwoordelijkheid 
dragen voor Evolutie van 
Evolutie’. 

◦ Luiheid: weten wat je moet 
doen voor Betere DNA 
openvouw kwaliteit in je 
Eigen Lichaam… maar hierin 
geen energie – moeite willen 
stoppen. 
▪ Evolutie van Evolutie is 

probleem voor GOD /  
Spacekrachten die jou 
moeten bedienen.

▪ Beschadigend gedrag voor
Evolutie van Evolutie.

▪ Beschadigend voor 
Medemens die wel in 
Evolutie is.

◦ Gewetensloosheid: wel 

 Ignorance
◦ Being unfamiliar with the 

System for DNA unfolding in 
your Own Body.
▪ Content of DNAwarehouse 

is being neglected.
▪ Lack of Education; and 

unwilling to restore the 
missing part .

▪ Deney the Role the Own 
Body has on Planet Earth, 
in Space.

▪ Not want to put the 
Personal Life on a larger 
set of lines in favor of 
Mankind on Earth, in 
Space. 

◦ Stubborness: The knowledge
, which arrives by flow from 
the Atmospere / Fellow 
human is ignored / 
boycotted / demolished.

◦ Laziness: to know what you 
need to do for unfolding 
Better Quality DNA in your 
Own Body… but refusing to 
put energy in it: 
▪ Evolution of Evolution is 

problem for GOD / 
Spaceforces, which you 
need on Earth.

▪ Damaging behavior for 
Evolution of Evolution.

▪ Damaging for Fellow 
human, who does want the
Best Evoluiton available. 

◦ Unscroupulous behavior: to
do know ‘HOW je need to 
unfold yoru personal DNA for 
Self-preservation… but not 
practising it ‘now you are not 
in the moord to spent time & 
energy on Murder’. 
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weten HOE je je persoonlijke 
DNA moet opvouwen voor 
Zelfbehoud… maar dit niet 
doen ‘nu je geen zin hebt om 
je met Moord bezig te 
houden’. 

◦ Kinderachtigheid: weten & 
kunnen openvouwen van je 
DNA pakhuis, maar dit niet 
doen… nu Medemens & God 
‘IETS in je DNA systeem 
willen wijzigen voor Evolutie 
van Evolutie’. 

 MOORD als Dagvulling
◦ Grove verwaarlozing van 

kwaliteit van DNA in 
mensenlichaam op Aarde, 
onder hogere krachten in de 
Atmosfeer.   
▪ Voor zowel de Dader als 

het Slachtoffer. 
▪ Binnen het Juridisch 

systeem , wordt de Macht 
van Moord bepaald door 
de mate waarin je Werkt 
voor Genezing van de 
Mens … of de Vernietiging 
van de Mens. 

◦ Childish behavior: to know 
and to be able to unfold your 
Own DNAwarehouse, but not 
practice it… now Fellow 
human & God ‘plan to change 
something for Evolution of 
Evolution’. 

 MURDER as Daily activity
◦ Gross negligence  of the 

quality of DNA in the Human 
body on Earth, under Higher 
powers in the Atmosphere: 
▪ For both, the Criminal as 

the Victim.
▪ Within the Legal system, 

the Power for Murder is 
determined by the 
refinement - with which 
you operate for Healing of 
the Human being… or the 
Demolition of the Human-.

Moord ‘doorleven’ vindt plaats op 
je EigenGrid = platform onder het 
DNA pakhuis.

IETS is fout gegaan op je Eigen Grid, 
waardoor je in de Moordwolk bent 
terecht gekomen. 
Het openvouwen van je Eigen DNA 
heeft plaats onder kwaadaardige druk 
vanuit de Buitenwereld. 
Systemen & Personen in de Atmosfeer
bepalen HOE jouw DNApakhuis moet 
worden bewerkt;  welke DNA cellen… 

‘To live through’ murder takes 
place on your Own Grid  = 
platform under the 
DNAwarehouse.

SOMETHING has gone wrong on your 
Own GRID., that causes you to be int 
he Murdercloud. 
The unfolding of your OWN DNA has 
takenplace under Evil pressure from 
the Outside world. 
Systems & Persons in the Atmosphere 
determine HOW your DNAwarehouse 
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nu welke denk -& gedragspatronen 
moeten uitbeelden en beleven. 

Deze Dominante krachten vanuit 
Samenleving, leven op je Eigen Grid  
en werken daar voor overleven van 
deze Akelige – vaak pijnlijke – 
krachten.  God heeft een rol,  dus de 
Atmosfeer voelt aan alsof ‘alle 
Spacekrachten vol etter zitten, dit jou 
ziek maakt / doodt’. 

Er is dus IETS mis met je Zelfbehoud 
– systeem van je Eigen Grid.
En, met Zelfperceptie / 
Vindingreikheid / Blijf – Vlucht 
gedrag / Communicatie systeem met 
Hogere krachten /  de Rol die jij jezelf 
geeft in de Samenleving… 

‘A View to Kill’  = de Kunst van het 
Overzien van Goed & Kwaadaardig, is 
zwaar onderontwikkeld in de Persoon 
die in de Moordwolk verblijft.  Door 
Medemens op het Grid  … gedwongen 
tot een vorm van Evolutie van Evolutie
… die verkeerd aanvoelt. 

Geen gevoel bij ‘A View to Kill’??? 
Dan ben je een Gewetensloze 
moordenaar.
Je hebt 150 jaar Psychotherapie nodig
heeft op Aarde,  doordat een deel van 
de ROT in het DNA pakhuis … ook leeft
in het SpaceBlok… inherent aan het 
leven op Aarde van dit Monster.

God ‘werkt met Tijdbalken voor 
Overleven’;  Spacekrachten 
brengen Mensen in Evolutie… op 
een Stramien… voor Evolutie van 
Evolutie. 

Werken alle personen op een 
bepaalde Lichtgolf binnen een 
Tijdzone aan hetzelfde DOEL… 
en willen zij allen ‘ongeveer 
hetzelfde bereiken’...dan heeft 

must be handled;  which DNA cells… 
must present which thinking - & 
behavioral patterns… in presentation to
Earth. 

These Overruling forces from the 
Community, are alive on your Own 
GRID and do work for survival of these
Nasty – often painful – forces. God 
places a part, so the Atmosphere feels 
as if ‘all Spaceforces are full with 
inflammation, that makes you ill / kills 
you’. 

Thus, SOMETHING is wrong with the 
your Self-preservation system of your 
Own GRID.
And, selfperception / Stay – Run 
behavior / Communication system with
Higher Forces / the Role you give 
yourself for the Community lifestyle…. 

‘A Vies to Kill’ = the Art to Oversee 
the Good & Evil, is painfully 
underdeveloped in the Person who 
residences in the Murder-cloud. Forces 
by the Fellowhuman on the Grid… to 
produce a type of Evolution of 
Evolution that feels wrong. 

No Sensation for ‘A View to Kill’???
Than you are an Unscroupulous killer. 
You need 150 years of Psychoptherapy
on Earth,  caused by the Rotten Parts 
in the DNAwarehouse… and therefore 
also present in the SoaceBlock… 
inherent to life on Earth for this 
Monster. 

God ‘works with Timelines for 
Survival’;  Spaceforces to bring 
Humans in Evolution… on a Set of 
Lines… for Evolution of Evolution.

Do work all persons on a specific 
Lightwave within one Timezone 
for the same TARGET/// and do 
they all want ‘to accomplish the 
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voortvarende Evolutie van 
Evolutie plaats.  
Mensen genezen elkaar. 

Werken personen wel op 1 
Lichtgolf en binnen 1 Tijdzone, 
maar  … zij hebben allen 
Verschillende DOELEN gesteld… 
‘dan saboteren zij elkaars 
Genezende Evolutie; zij willen 
elkaar een Slecht Leven 
bezorgen’. 
Kwaliteit van Eigen Grid 
verslechtert hierdoor.
Wat een negatieven impact heeft
op de kwaliteit van het Grid 
onder DNA pakhuis van 
Medemens.
Mensen maken elkaar ziek / 
doden elkaar. 

same thing’… than the best 
design of Evolution for Evolution 
takes place.
Humans heal eachother. 

Do work persons on 1 Lightwave 
and within 1 Timezone… but do 
they have different TARGETS… 
‘they will sabotage eachothers 
Healing Evolution; they want to 
bring the Bad life towards 
eachother’. 
Quality of Own Grid deteriorates 
due to this Group behavior.
What has a negative impact on 
the quality of the Grid 
underneath the DNAwarehouse 
of the Fellow human. 
Humans make eachother ill / 
kill eachother.

Moord overleven

Dit doe je… of je doet het niet.
Je kan niet ‘een klein beetje vechten 
tegen Moord  … en dan maar 
afwachten wat er gaat gebeuren’. 

2 Personen ‘werken op elkaars 
Grid onder Elkaars DNApakhuis’. 

Dader – die wil folteren / moorden – 
wil het Grid van Medemens 
beheersen / beschadigen / 
vernietigen.
En, vergeet dat er ALTIJD hogere 
Spacekrachten zijn die de relatie 
Dader versus Slachtoffer mede 
bepalen.

Dader kan plannen & uitvoeren wat 
hij / zij wil…, maar het zal nooit het 
gewenste effect opleveren.
Je weet nooit WAT God van plan is 

Survive Murder

Something you do… of don’t.
You can not ‘fight a little to 
survive Murder… and wait for 
what will happen next’. 

2 Persons ‘working on eachothers 
GRID under eachtothers 
DNAwarehouse’. 

Criminal = who do want to torture / 
kill – plan to control / damage / 
destroy the Grid of the Fellow humans.
And, forget that there will ALWAYS be 
higher SpaceForces active, which co-
determine the relationship between 
Criminal versus Victim.

Criminal can plan & conduct whatever
he / she wants…, but will never score 
the dreamed result.
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met het Slachtoffer… op het Grotere 
Stramien voor Evolutie van Evolutie.

Slachtoffer kan plannen & uitvoeren 
wat  hij / zij  ‘denkt te moeten doen’, 
maar hier zit dus een probleem.
Je bent Slachtoffer doordat er IETS 
fout gaat op je GRID en in je Eigen 
Relatie met het DNA openvouw 
systeem in je Eigen Lichaam / 
DNApakhuis. 

Je moet wel naar GOD / 
Spacekrachten luisteren, omdat ook 
een deel van je SpaceBlok 
schoongemaakt en herstelt moet 
worden.
Op basis van mijn persoonlijke 
leven kan ik – DésiréeStokkel – 
zeggen:

 ‘ Een Slachtoffer die goed kan 
luisteren naar Hogere Krachten 
en deze aanwijzigen ‘redelijk 
snel en per direct kan 
verwerken… een grotere macht 
over de Dader heeft… dan een 
Slachtoffer die Space niet kan 
horen / voelen’. 

Evolutie van Kalmte
Evolutie van Perceptie
Evolutie van Wijsheid
Evolutie van Intelligente / keuze 
maken
Evolutie van Sociaal gedrag 
Evolutie van Communicatie 
vermogen
Evolutie van Luistervaardigheid
Evolutie van Blijf – Vlucht 
gedragspatronen
Evolutie van Alles of Niets
Evolutie van Doen of Laten voor 
Evolutie van Evolutie

Evolutie van je persoonlijke 
relatie met God / Spacekrachten

You neder know WHAT God has 
planned for the Victim… on the Larger 
Set of Lines for Evolution of Evolution.

Victim can plan & conduct whatever 
he / she ‘supposes to have to do’, but 
this results in a problem. 
You are the Victim, triggered by 
SOMETHING that goes wrong on your 
GRID,  and in your Relationship with 
the DNA unfolding system in Your Own
Body / DNAwarehouse. 

You do have to listen to God / 
SpaceForces,  now a part of your 
SpaceBlock also needs deep-cleaning 
and recovery. 

I -  DésiréeStokkel - can outline , 
from my personal experience 
called ‘Life’:

‘A Victim who can listen well to 
SpaceForces and who can 
process the incoming message 
reasonably well… has a larger 
power over the Criminal… than a 
Victim who can not hear / feel 
Space’. 

Evolution of Calmness
Evoluition of Perception
Evolution of Wisdom
Evolution of Intelligence / choice 
making
Evolution of Social 
behavioralEvolution of 
Communication skills
Evolution of Listening skills
Evolution of Stay – Run 
behavioral patterns
Evolution of Everything of 
Nothing
Evolution of To Do of To Leave 
for Evolution of Evolution

Evolution of your personal 
relationship with God / 
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DADER leeft in heel andere Vorm 
van Evolutie van Evolutie

Evolutie van Veel / ALLES / Niets / 
Nu / NOOIT / Leervermogen / Plaats / 
Luisteren / Doen of Laten … en nog 
heel veel meer… zijn Totaal verstoord. 

Evolutie van Chaos is dominant in het 
Hoofd van de Dader. 
Kans dat hieruit op de Korte Tijdbalk 
een vorm van Evolutie van Beschaving
voorkomt  … klein. 

De Dader  ‘heeft een Door elkaar 
gehuzzeld DNA pakhuis’. 
Puinhoop.
Extreem Hardwerkende 
Schoonmaakploeg nodig; die wel  door
Dader het ‘pakhuis wordt uitgetrapt’. 

Als Slachtoffer   ben je het Beste 
Af … als je met de Evolutie van 
Kalmte uitwerkt… terwijl je met 
de dood wordt bedreigd. 

Maar… word je gesloopt… moet je 
ook handelen:
Evolutie van Blijf – Vluchten.

Moet je vluchten, dan geef je alle 
Spacekrachten
 in alle DNA cellen , de opdracht 
je Eigen Lichaam te verdedigen. 

Heb je veel Evolutie van 
Luistervaardigheid op je Eigen Grid,
dan is de kans dat je overleeft groter…
dan wanneer je niet gewend bent om 
naar Spacekrachten te luisteren. 

Behandel alle SpaceKrachten altijd als 
je Beste Vriend / Vriendin
in Evolutie van Evolutie.

 Krachten,  die je nodig hebt,  

SpaceForces. 

Criminal lives in a whole 
other Design of Evolution for 
Evolution

Evolution of Many / EVERYTHING
/ Nothing / Now / Never / 
Learningskills / Location / 
Listening skills / Do or Don’t … 
and many many other designs.. 
are completely huzzled .

Evolution of Chaos is dominant in
the Head of the Criminal:
Chances that a part of evolution 
for Civilization springs from this 
Short Timeline… is small.

The Criminal ‘owns a fully 
Huzzled DNAwarehouse’. 
Total mess.
Extreme hardworking Cleaning-
crew needed, which can be 
‘kicked out of the building by 
Criminal...who plans to stay 
Rotten’. 

Being the Victim, you can 
Best Operate from Evolution 
of Calmness… while being 
threatend with death. 

But,  are you being 
demolished… 
you do need to act , too:
Evolution of Stay – Run. 

Do you have to run, than you 
give way to all SpaceForces 
in all DNA cells; you give the 
command to defend your 
Own Body. 

Do you own lots of Evolution of 
Listeningskills on your Own Grid,
than the chance that you will 
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geef je een kans in je Lichaam &
Leven.

 Krachten, die je nu niet nodig 
hebt,  stuur je weg.

 Treiterende Krachten , stuur je 
weg. Zonder twijfel, svp.

 Onderwijzende Krachten roep je 
aan; zij komen je zeker helpen 
te Overleven. 

survive is more present. 

Deal with your SpaceForces as if 
they are your Best Friend / Girl 
Friend = always, in Evolution of 
Evolution.

 Forces, which you need, 
need to be given an 
opportunity in your Body &
Life. 

 Forces, which you don’t 
need, must be send away.

 Bully-forces, need to send 
away. Without doubt, 
please. 

 Educational Forces are 
waiting for you call; they 
will arrive when you want 
them to assist to Survive. 



Moord stoppen met 
Rechtspositie

Wij zien op Youtube videos van 
mensen die proberen uit te 
leggen:

 Wat moord is binnen een slechte
relatie.

 Wanneer DADER overgaat tot 
doden van Slachtoffer.

 Omslachtig gedrag… alsof de 
video maker je wel wil, maar 
niet kan helpen.

Moord binnen een relatie , ontstaat 
doordat beide personen ‘te diep aan 
elkaar vast zitten… op elkaars Grid’. 

Je moet dus als Individu op planeet 
Aarde… voor Jezelf beschrijven ‘wat jij
doet op Jouw Grid, zodra je met 
Moord wordt geconfronteerd’. 
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Kan je dit proces beschrijven ( in het 
geheim en voor Jezelf ),
dan krijg je een Goden – DNApakhuis 
Transparante Communicatielijn te 
zien. 

Hoe beter je voor Jezelf kan 
beschrijven WANNEER en onder 
WELKE Omstandigheden  …, bij 
WELKE Medemensen je kwetsbaar 
bent… hoe eerder  je je Eigen GRID 
kan beschermen tegen Impact van het
Grid van Medemens. 

Word niet Asociaal / Barbaars 
tijdens die Evolutie van 
Intelligentie Enzo… proces!
Je vertraagt de Evolutie van je 
Rol op Aarde,
 wat de Evolutie van Evolutie op 
negatieve wijze vorm geeft. 

In Evolutie van Kalmte heb je 
een betere kwaliteit relatie met 
God / Spacekrachten / je Eigen 
SpaceBlok. 

Je Eigen Grid is een platform dat
je in een 24 uurs cyclus kan 
onderhouden.  Je moet 8 uur 
slapen voor een Evolutie van 
Evolutie inbreng.  

Leven – naar SpaceKrachten 
luisteren – SpaceKrachten 
zoveel mogelijke Per Direct 
Verwerken – Slapen – Luisteren 
naar Evolutie van Evolutie – 
Beslissen ‘wat je moet doen op 
de Dag en aan het Werk gaan’. 

Je kan en moet je Eigen Grid 
bouwen voor een 
Ontmoeting met een 
Moordenaar  - ook als je hierin 
geen zin hebt -. 

To stop Murder with Legal 
position

We watch Youtube and see people 
who try to explane: 

 What murder is within a bad 
relationship.

 Which type of Criminals will 
make a move and kill the Victim.

 Cumbersome behavior… as if the 
video maker does want to assist 
you.., but can’t help you. 

Murder within a relationship ,  comes 
to the surface,  due to fact that both 
persons ‘are too deep-linked to 
eachother … on eachothers Grid’. 

Thus, you – being the Individual on 
planet Earth – needs to make notes for
Yourself: ‘What you are doing on your 
Own Grid, as soon as you are being 
confronted with Murder’. 
Can you describe this process ( in 
confidence and for Yourself), 
this will result in a by the Gods & 
Goddesses given ‘Transparant Open 
Communicationline with SpaceForces’. 

The Better you can detail for Yourself 
WHEN and under WHICH 
Circumstances… and in connection with
WHICH Fellow humans you are 
vulnarable ...the Sooner  you can 
protect your Own GRID against the 
Impact of the Grid of Fellow Human. 

Do not become Antisocial / 
Barbarian, during the Evolution 
of Intelligence… enz … in 
process!
You will only delay the Evolution 
of your Role on Earth, what will 
result into a negative design for 
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Je moet besef hebben van 
onderscheid tussen Dader & 
Slachtoffer. 

Je moet weten wat je 
Rechtspositie is… en wat de 
Rechtspositie van de Dader 
is. 

https://www.rechtenpit.nl/

Voor Elk Individu op Aarde geldt:

FBI wil werken met Win alle 
Rechtszaken procedure = stoppen 
van corruptie tussen Landsbestuur / 
Nationale Rechtsysteem / 
Internationaal Strafhof / Verenigde 
Naties / Oorlogsgebied / Leven & Werk
van Individu. 

Individuen leven in de hel, 
doordat zij weigeren een Solide 
Rechtspositie voor zichzelf te 
bouwen … en / of … op te eisen 
bij Landsbestuur. 

Kwaliteit van Rechtsysteem in het 
Land, is wel een verantwoordelijkheid 
van alle Individuen. 

Je kan de veiligheid op je Eigen Grid 
niet afschuiven op Medemens.
Je bent uitsluitend verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van je Eigen Grid / 
DNA / SpaceBlok;  tenzij je 
minderjarige personen moet 
verzorgen… dan ben je ook 
verantwoordelijk voor de wijze waarop
zij leren hun Eigen Grid te verzorgen &
verdedigen. 

Het is nu Wereldoorlog 3.

Evolution of Evolution. 
In Evolution of Calmness, you do
have a better Quality relationship
with GOD /  SpaceForces/ your 
Own SpaceBlock. 

Inside your Own GRID is a 
platform that can be maintained 
in a 24 hours window.  You need 
to sleep for 8 hours for the imput
of Evolution for Evolution.  

Life – listen to SpaceForces – 
process on SpaceForces realtime 
– Sleping – Listening to Evolution
of Evolution – Make Decissions 
ábout WHAT you must do during 
the Day and go to Work’. 

You can and must construct 
yoru Own GRID for a Meeting 
with a Murderer – even when 
you are not in the mood for this 
duty -. 

You must be aware of the 
difference between Criminal & 
Victim. 

You need to know what your 
Legal position is… and what 
the Legal position of the 
Criminal is.

www.rechtenpit.nl 

For Each Individual on Earth rules: 

FBI wants to work with the Win all
Lawsuits procudure 
= to stop the corruption between 
Country-management / National Legal 
System / International Criminal Court /
United Nations / Warzone / Life & Work
of the Individual. 
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Biowapens. 
5G moord per ICT.

Waar start je Zelfverdediging tegen 
Verborgen Individuen...die jou 
stiekem willen aanvallen met 5G en / 
of Chemische stoffen?

Bij je Individuele Rechtspositie.

Waar start je Eigen Rechtspositie? 

Bij de Juridische 
Bouwconstructie ‘Win alle 
Rechtszaken procedure’.  Pas als
FBI deze procedure niet meer 
nodig heeft, kan jij deze 
Juridische constructie ‘vergeten’.

Individual live in hel, 
due ot fact that they refuse to 
construct a Solid Legal position for
themselves… and / or… to claim 
this position witht he Country 
management. 

Quality of Legal system in a Nation, is 
the responsibility of all Individuals. 

You can not shovel the responsibility of
Safety on your Own Grid… on the Grids
of Fewllo Humans. 
You – solely – are responsible for the 
quality of your Own Grid / DNA 
SpaceBlock ;  unless you also need to 
take care for minors . Than, you are 
also responsible for the way they 
nurture & defens their Own Grid. 

Its Worldwar 3 , today. 
Bioweapons.
5G murder by ICT. 

Where do you start your Selfdefence 
against Hidden Individuals… who do 
attack you with 5G and / or Chemicals,
sneakily? 

At your Individual Legal position.

Whare does your Own Legal position 
starts? 

At the Legal Construction ‘Win all
Lawsuits procedure’.  When FBI 
doesn’t need this procedure 
anymore; you don’t either… and 
only than ‘you may forget about 
it’. 
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Bedacht en Geschreven door

DésiréeStokkel
Donkerelaan 39
2061 jk Bloemendaal-nl
Nederland

www.rechtenpit.nl 
www.republiekbvnl.nl
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