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-------- Origineel bericht -------Onderwerp:Fwd: Meer individuele terrorisme door manipulaties wapenembargo Syrie & ICC-leugens
Datum:Wed, 29 May 2013 10:42:49 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:Commissie.van.Deskundigen@nos.nl

Commissie Deskundigen NOS,
NOS helpt parlement bij aanmaken oorlog in NL.

-------- Origineel bericht -------Onderwerp:Fwd: Meer individuele terrorisme door manipulaties wapenembargo Syrie & ICC-leugens
Datum:Wed, 29 May 2013 08:43:44 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:contact@mvonederland.nl, press@eurocontrol.int, m.ripken@mkb.nl, mediarelations@klm.com

MVO. MKB, Eurocontrol, KLM,
Er komt zeker oorlog in NL.
Omdat het Nederlandse bedrijfsleven mij dwingt mijzelf te laten vermoorden door parlementsleden.
Het bedrijfsleven wil dat het InternationaalStrafhof te samen met Rechtspraak, Advocatenorde, HCSS-lobby
presidenten helpt bij het doden van burgers... die corruptie rechtspraak & universiteiten bewijzen.
Ik heb videos gemaakt, welke door Alqaida meer bekeken worden dan door NLers,
Ik heb hulp nodig om oorlog te minimaliseren.
DesireeStokkel
www,desireestokkel.nl

-------- Origineel bericht -------Onderwerp:Meer individuele terrorisme door manipulaties wapenembargo Syrie & ICC-leugens
Datum:Tue, 28 May 2013 12:15:24 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:e.r.van.de.haar@cpb.nl, info@vvd.nl, info@pvda.nl, info@pvdd.nl, bestuur@christenunie.nl, voorlichting@rechtspraak.nl, voorlichting@klpd.politie.nl, administratie@zzp-nederland.nl,
info@broodfonds.nl, communicatie@sp.nl, communicatie@onderzoeksraad.nl, cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@groenlinks.nl, D66@tweedekamer.nl, brinkscsc.nl@brinksinc.com,
pers@jalal.tv, pers@kennisnet.nl, E.R.Engelen@uva.nl, info@ontdekislam.nl, dasenboom@dasenboom.nl

CPB, Politieke partijen, Rechtspraak, Politie,

ZZP, Onderzoeksraad, Brincks, Jalal.tv, Kennisnet, Ewald Engelen, Ontdekislam, Dasenboom,

http://www.youtube.com/watch?v=pC86n2mzoso

Er komt meer Individuele Terrorisme & Economische crisis in NL door leugens & manipulaties van Parlement, Bedrijven, Media.... inzake Wapenembargo Syrie & InternationaalStrafhofcorruptie.
ICC kan geen rechtzaken meer voeren; zij zijn vastgelopen in hun eigen leugens.
Dus doen politici plotseling 'alsof ICC geen budget heeft voor rechtzaken in opdracht van VN'.
ICC heeft altijd als moordwapen gehandeld = er zijn geen procedures voor individuen die rechtzaken willen starten + VN weigert conflicten te stoppen van Internationaal Gerechtshof = VN mag helemaal niet
regelen ism ICC 'wie wel of geen dictator is'.
Alle sancties Wereldwijd zijn dus illegale sancties, bedacht door 'de ene dictator boven de wet'.... tegen 'de andere dictator die in ICC-gevangenis hoort'.
Terroristen weten dit.
Nu zij zien dat EU & alle landen het wapenembargo tegen Syrie verzwakken, is de er in de ogen van Alqaida een nieuwe PIK-ORDE ontstaan.
USA & EU geen wapens leveren aan Alqaida in Syrie, terwijl deze landen in Afghanistan + Pakistan + Afrika drones gebruiken om Alqaida te doden.
Alle bedrijven werken mee aan deze constructies.
Alle bedrijven - machthebbers in NL - willen dat alle 225 politici in het parlement Hollanders blijft folteren & doden via corruptie in de Advocatuur, Rechtspraak, HCSS, Universiteiten, ICC...etc...
Individuele Terroristen zien dit.... wat hun woede vergroot.
NL-politici laten iedereen die in de weg staat vernietigen:
Hollanders via de Ministeries & Bedrijven & EU & VN
Buitenlanders via VN, UN , Navo, EU, NGOs, universiteiten...
Wat er moet gebeuren is dat de NL-bedrijven zich tegen onze 225 folterende & moordende parlementsleden keren.... en erkennen dat zij al sinds 1mei 2007 opzettelijk politici helpen bij het afbreken van de
NL-economie voor behoud van hun luze arbeidsocntracten.
ICC, Politici, Rechtspraak & Bedrijfsleven moeten dus erkennen dat het hen niet gelukt is mij te doden, terwijl Alqaida op de tribune zit te wachten op un resultaat.
Zoland het ICC een moordwapen in handen van alle Presidenten is, komt er geen vrede...
Wel meer Individuele oorlog tegen Individuen.

http://www.desireestokkel.nl

DesireeStokkel
www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com

http://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos

when you don't want to receive my emails inform me on d.e.stokkel@ziggo.nl
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