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Mentaliteit NLF-rechtenschool

Mentality NLF-lawschool

Waarom een Web-rechtenschool
NLF for Young adults?

Why a Web-lawschool for
NLF for Young adults?

Volwassenen kunnen niet met wetboeken werken
om hun individuele leven te verbeteren, zodra
politiek, media of samenleving hen beschadigd.
Daarom leren kids ook niet met wetten om te gaan,
'terwijl zij wel perfect gedrag moeten vertonen dat
volwassen tevreden stelt'.

Adults can't work with lawbooks to improve their
individual life, as soon as they are being damaged
by politics, media or community.
This is why kids don't learn to work with laws,
'while they have to behave well to satisfy adults'.

Wanneer gedragen kids zich goed?
Dit weet niemand, nu volwassen geen rechtsystemen bouwen. Er is geen referentiekader.
Iedereen roept maar wat!
Gedrag van kids is voor de ene volwassene
'goed genoeg' maar tegelijkertijd voor de andere
'slecht of strafbaar'.
Kids leren niet HOE zij zichzelf kunnen opbouwen
tot sterke rechtvaardige individuen.
NLF-rechtenschool helpt kids zichzelf te vinden en
op te voeden tot gewaardeerde NLF Young Adults.

When to kids behave good?
Nobody knows this, now adults don't build legal
systems. There is no frame of reference.
Everybody shouts something!
Behavior of kids is 'good enough' for one adults,
'bad or to be punished' for the other.
Kids don't learn HOW to build themselves into
strong fair individuals.
NLF-lawschool assists kids to find and to educate
themselves into appreciated NLF Young adults.

Wetboeken geven de samenleving de kans om
duidelijke sociale systemen te bouwen.
Volwassen zijn te lui om zichzelf intelligenter te
maken met recht. Maar...als zo'n systeem er
eenmaal is, kunnen wij dit onderhouden met
Evolutie & Evaluatie. Ook kunnen wij dan vaker
aandacht besteden aan Talents & Tools in kids.
Nu weten wij niet écht wat Talents & Tools van
onze kids zijn, omdat er in de media voornamelijk
wordt gesproken over alles wat kids fout doen.
Of de media gaat over spelletjes 'die het beste uit
een kids halen'...
Niet alle Young Adults willen leven in spelletjes.
Sommige zijn serieus en willen Aarde redden van
de ondergang, andere hebben leer-moeilijkheden
en willen een leuke baan voor zichzelf vinden.
Weer anderen hebben thuis 'een rotleven' en willen
een kans krijgen dit te ontgroeien, zonder voor
'waardeloos kind' te worden uitgescholden...
Voor al deze kids moet de samenleving een
rechtvaardige & duidelijke basis zijn, opdat Kids
weten HOE zij kunnen leren, spelen & groeien.
Onderwijs gaat over docenten die niet kunnen
werken zoals zij dit graag willen doen in de klas.
Wat kids zélf vinden dát zij nodig hebben aan
educatie, zie en hoor je nauwelijks.
Dus de politiek produceert de ene leugen na de
andere. Intussen tikt de klok verder; wij worden
ouder...en rampen groeien in onze samenleving.

Lawbooks give the community the possibility to
build clear social systems.
Adults are too lazy to make themselves more
intelligent with law. But... when such a system is
present, we can maintain it with Evolution &
Evaluation. Than, we can also look into Talents &
Tools in kids more often.
Now, we don't really know what Talents & Tools in
our kids are, because the media mainly discusses
all the failures kids make, constantly.
Or the media is about games 'that get the best out
of kids'...
Not all Young adults want to live in games.
Some are serious by nature and want to save
Earth from down fall, others have learningdifficulties and want to find themselves a nice job.
And others live 'a hel of a life' at home and want
to have the opportunity to overcome this, without
being named as 'useless kid'.
The community has to be basecamp - fairness &
clearity - for all these kids, so they know HOW to
study, play & grow.
Education is about teachers who can't work as
they wish to work in classroom.
What kids believe they need for themselves in
education, is barely seen and heard.
Thus politics fabrics one lie after another. In the
meanwhile the clock tics; we get older... and
disasters grow in our community.
Think of 'Oxigen-free 2039'

Denk aan 'Oxigen-free 2039'
Wij hebben nog voor 30 jaar bomen op Aarde. Na
2039 hebben wij zuurstof tekort.
Evolutie dwingt ons dus kids op Aarde te zetten die
slim genoeg zijn om het gebrek aan zuurstof op te
lossen. Wij hebben nog maar 30 jaar tijd!
Wij mogen dus wel eens 'iets nuttigs' gaan doen
met z'n allen....
NLF-rechtenschool brengt kids in evenwicht met
zichzelf, recht & natuur.
Om dit evenwicht te bereiken moet je vaak goed
kunnen lezen, luisteren, schrijven, nadenken...
En vooral ook praten. Nieuwe gesprekken starten.
Wees niet bang zijn voor het bedenken van nieuwe
oplossingen voor oude problemen!
Weg met clichés & one-liners in de media....
Ook als de hele omgeving 'te lui is om je te helpen',
moet je in je eentje verder...
Dan moet je zelf zoeken naar de juiste teksten,
gesprekken of documenten die jij nodig hebt om je
1-persoons-toko te bouwen.
Je wilt toch voldoende zuurstof hebben in 2039!?
Boosaardige mensen
Zodra volwassenen te lui zijn om solide gesprekken
& documenten te produceren die de wereld
gezonder maken... blijken Nederlanders
'rechtenloos' te zijn. Zelf-medelijden. Veel
individuen hebben een leven met werk, uitkering &
relaties...maar zij denken niets te kunnen
veranderen in hun leven omdat politiek, media of
anderen dit zo voor hun bepalen. Deze mensen
hebben een laag gevoel van eigenwaarde = zij
laten anderen de inhoud van hun leven bepalen,
ook als zij zich hieronder slecht voelen. Waarom?
Omdat zij geen zin hebben wetboeken &
wetensschap toe te passen in hun 1-persoons-toko.
Of, zij proberen hun zaken goed te regen en
worden gepest door overheid & media. Zij zijn
uitgesloten, omdat zij geen macht hebben.
Mensen die té machtig zijn of die juist machtenloos
zijn, worden woedend. Zij gaan 'terugpesten'.

We have enough trees on Earth for 30 years of
oxigen. After 2039 we have a deficit of oxigen.
Thus, Evolution forces us to bring kids into this
world which are smart enough to solve the lack of
oxigen. We only have 30 years left!
Its about time we start to do 'something usefull'
together...
NLF-lawschool rebalances kids with themselves,
law & nature.
To achieve this balance one has to be able to read,
listen, write, think effectivly...
And, especially to talk. To start new talks.
Don't be afraid to find new solutions for old
problems!
Away with clichés & one-liners in the media...
Even when the whole community 'is too lazy to
help you', you have to go on by yourself...
Than you have to find the right texts, talks &
documents you need to build your 1-persons-toko.
You do want to have enough oxigen in 2039, don't
you?
Nasty people
As soon as adults are too lazy to produce solid
talks & documents to make the World
healtier...the Dutch appear to be 'lawless people'.
Self-pitty. Many individual live with a job,
allowance & relationships..but they believe not to
be able to change something in their lives when
politics, media of others determind their lifestyle.
These people have a low level of self-esteem =
they leave it to others to determind the contents
of their life, even when they feel badly about it.
Why? Because they are not in the mood to
implement law & science in their 1-persons-toko.
Or, they try to take good care of their business but
are being moobbed by government & media.
They are exlcuded, because they have No power.
People who are too powerful of are powerless,
become furious. They 'mob back'.

NLF-lawschool teaches yu to improve yourself
without tornment. We pass tormentors.
NLF-rechtenschool leert je jezelf te verbeteren
Doesn't this work, than we have to go to the police
zonder te treiteren. Wij passeren treiteraars.
& judges. So, we are going to analyze HOW we
Lukt dit niet, moeten wij naar de politie of rechter.
survive within the legal system.
Wij gaan dus analyseren HOE je jezelf staande
The highest court on Earth - in NL- which provides
moet houden binnen de rechterlijke macht.
in the possiblity for individuals to defend
De allerhoogste rechtbank op Aarde - in NL- die een themselves against lawsless lives is the
individu de mogelijkheid biedt zichzelf teverdedigen International Criminal Court (ICC). We are going
tegen rechtenloosheid is het Internationaal Strafhof to study & work for the building of a 1-persons(ICC). Wij gaan dus studeren & werken voor het
toko until a 1-persons-lawcase with ICC.
opbouwen van een 1-persoons-toko tot een
On www.desireestokkel.nl you read the file of the first lawcase
1-persoons-rechtzaak bij het ICC.
with ICC against NL, ever.

Op www.desireestokkel.nl lees je het hele dossier van de
allereerste rechtzaak bij het Int.Strafhof tegen NL.

NLF-rechtenschool begint simpel
= Hoe maak je van Niets toch Iets om in de
Toekomst genoeg zuurstof te hebben voor je
leven? Makkie... Geloof me!

NLF-lawschool starts simple
= How do you make Something out of
Nothing so you will enough oxigen in your
live for a Future? Simple job... Believe me!

Have an inspiring day, desiree stokkel

