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Onderwerp: Schikking ICC-rechtzaak tegen NL. Fwd: NL Rechtenfaculteit haalt Alqaida naar NL voor
Werk. Politiek. Corruptie
Van: desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 8-1-2013 12:50
Aan: voorlichting@rechtspraak.nl, e.r.van.de.haar@cpb.nl, voorlichting@raadvanstate.nl

Rechtspraak, CPB Coen Teuling,

Ik weet niet Welke rechters mijn website lezen & videos bekijken.
Ik weet wel dat het in het belang van NL is dat mijn ICC- dossier zo spoedig mogelijk
wordt afgesloten.

Ik wil een Schikking & Schadevergoeding van 5 miljoen Euro Belas%ngvrij.
Dan hoef ik geen videos meer te maken ter verdediging van mijzelf & NL.
Wat wil ik?
Zodra ik 5 miljoen Euro op mijn bankrekening heb staan, kan ik een ander leven gaan leiden.
ING-bank : 8209527

Ik wil als Vrijwilliger bij de Rechtbank Haarlem een buro hebben.
Temidden van mensen die meer verstand hebben van Rechten dan ik heb.
Ik wil de realisa e van de Arbitrage Rb zoals beschrijven op
h#p://www.nlfschool.com/corrup e.rechtspraak.advocatenorde.icc.klpd.ﬁod.parlement.onderwijs.xhtml
Ik heb noch de Kennis of Macht om dit in mijn uppie te bewerkstelligen.
Ik wil nog al%jd NLFschool voor Kids.
Toen ik in 2008 Dmitri Medvedev uitlegde wat ik wilde, hee/ hij ervoor gezorgd dat met ingang
van schooljaar 2009/2010 alle Russische Kids al op de Basischool Rechtenonderwijs krijgen.

NL-kids krijgen 'Ouwe Wijven les' en worden systema sch het Persoonsgebonden Budget
ingestuurd.

Ik wil dus vanuit de RB Haarlem bouwen aan NLFschool voor kids, een website... binnen
Rechtspraak.
Ik wil erkend blijven als de Grondlegger ervan, maar het systeem bouwen met
'Griﬃeren, Rechters, Mediators die wel de NL-economie in Mensenrechtenverdragen willen bouwen...
...en dit bij kids in de hersenen willen programmeren'.

Ik blijf denken dat de NL-economie al te diep gevallen is om zonder zware ellende in de samenleving
te kunnen vernieuwen.
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Poli%eke Par%jen weigeren te erkennen dat het Rechtssysteem faalt.

Zelfs als ik de Schadevergoeding ontvangen heb kan ik niet zonder medewerking van ICC
de al aangerichte schade herstellen.
Blij/ ICC een Nazi-systeem, kan ik zelfs beter zwijgen en NLFschool bouwen.

Ik begrijp HOE Alqaida NL - en Konlijklijke familie - uitlacht.

En de situa%e is in NL-poli%ek nu zeer explosief.

De Heilige Moordenaar is aan de macht in NL; de sadist die al%jd sluwer blijA dan zijn slachtoﬀer.
Ik weet echt wel dat SER, VNONCW, Vakbonden, Poli eke Par jen moeten toegeven dat zij mij
5 - 6 jaar hebben laten folteren omdat zij dachten dat NL dit wel zou redden....
Deze monsters kunnen niet zonder gezichtsverlies vertrekken, zolang ik videos maak.
Emailadressen van organisa es als TheGlobalJus ceIns tute ...e.d. zijn steeds vaker onbereikbaar.
HCSS is corrupt.... en moet worden gesloten, maar kan nu niet vertrekken.

Kan ik als Vrijwilliger bij de RB Haarlem werken aan het Arbitragerecht,
'ga ik nog niet met mijn eigen Moordenaars aan tafel ziCen'....
Mensen met een Rechtenstudie moeten met de Poli%ek praten.

Ik ben en blijf degene die de Rode Draad voor EQ vernieuwd.
Ik heb alleen EQ, geen IQ.
Zal ook nooit IQ krijgen...

Ik heb nog een andere oplossing.
De Rechtbank betaalt mij de Schadevergoeding om Ministers te dwingen.

Ik ga naar de Rb Haarlem om in een Rechtzaal - Rechter & Griﬃer - te komen tot een
'een procesverbaal of gerechtelijke uitspraak'.
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Ik kom alleen...

Zodra de zaak is afgerond, teken ik bij de RbHaarlem een Vrijwilligerscontract
en kan de hele HEL zachtjes....wegvloeien.....

Hoewel mijn DNA beschadigd is, ligt de EQ vrij helder & simple voor mij.
'Ik word door NLers tengronde gericht, niet door Alqaida'.
Ik blijf dus net zolang videos maken totdat ICC een RB met procedures is...
of de zaak is afgesloten met een Schadevergoeding.

Ik heb wel minimaal 3 maanden nodig 'om op adem te komen en mijn DNA te herstellen'
verhuizen, andere rela e met mijn kids ...etc..'.

Desiree Stokkel

-------- Origineel bericht --------

Onderwerp:NL Rechtenfaculteit haalt Alqaida naar NL voor Werk. Poli ek. Corrup e
Datum:Tue, 08 Jan 2013 10:34:04 +0100
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:voorlich ng@rechtspraak.nl, voorlich ng@raadvanstate.nl,
helpdesk@advocatenorde.nl, info@hcss.nl, otp.informa ondesk@icc-cpi.int
Rechtspraak, Advocatenorde, HCSS, ICC,
hCp://www.youtube.com/watch?v=qAcGwc_4-wM

Rechtenfaculteiten halen Alqaida naar NL voor een baan in Poli ek, Bedrijfsleven, Advocatuur en
Universiteire Wereld.
NL- Rechten professoren boyco#en de criminele werkwijze van het Interna onaalStraMof. En zij steunen
corrup e Advocatenorde, Raad voor Rechtsbijstand.
Alqaida weet exact HOE de corrup e binnen Rechtenuniversiteiten in Nl in elkaar zit.
Zij maken hiervan gebruik vanuit Universiteiten in het Midden-Oosten, Afghanistan..enz.
Londenschool of Economics is veel realis scher.
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Bij Aljazeera wordt het ICC ook zwaar geanalyseerd & bekri seerd voor hun racis sche nu#eloze
werkwijze.

h#p://www.desireestokkel.nl
h#p://www.nlfschool.com

Desiree

DesireeStokkel
www.desireestokkel.nl
www.nlfschool.com
hCp://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
hCp://www.youtube.com/channel/UC_yG2DczSfLymcwkvEw9_vA?feature=mhee

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