
Onderwerp: PVV Wilders liegt = weigert Folterverdrag te gebruiken. Alqaida & criminelen sterker
door Alg.Beschouwingen
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 25-9-2013 14:08
Aan: <info@onl.nl>, <administratie@zzp-nederland.nl>, <info@broodfonds.nl>,
<dasenboom@dasenboom.nl>, <info@pvv.nl>, <cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl>,
<bestuur@christenunie.nl>, <ledenadmin@50pluspartij.nl>, <jdebruijn@groenlinks.nl>, <info@vvd.nl>,
<communicatie@sp.nl>, <info@pvdd.nl>, <info@pvda.nl>, <e.r.van.de.haar@cpb.nl>,
<persdienst@cbs.nl>, <helpdesk@advocatenorde.nl>, <voorlichting@klpd.politie.nl>,
<voorlichting@rechtspraak.nl>

 

 
From: desireestokkel
Sent: Wednesday, September 25, 2013 10:30 AM
To: info@onl.nl ; info@njr.nl ; info@broodfonds.nl ; administratie@zzp-nederland.nl ; dasenboom@dasenboom.nl
; persdienst@cbs.nl ; e.r.van.de.haar@cpb.nl ; info@afm.nl
Subject: ONL jongeren Psychopatenbureaucratie stoppen Psychologie, Mensenrechtenverdragen

 

 

ONL, NJR, ICC-lezers,

 

https://www.youtube.com/watch?v=wTzYewI9qII&feature=c4-overview&list=UUbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
 
PVV Wilders liegt.
Hij weigert het folterverdrag n te zetten tegen Rutte & co.
 
Wilders heeft al tijdens Balkenende & co geweigerd de moordpraktijken van de Rechtspraak, Advocatenorde,
Professoren  in opdracht van Politici te stoppen.
 
Wilders heeft de wettelijke plicht aan het volk uit te leggen dat ik als 1ste NL-vrouw een rechtzaak tegen NL ben
gestart bij het Internationaal Strafhof, omdat Balkenende & co hebben geregeld dat de Rechtspraak mij dwingt
mij te laten folteren & vermoorden.
 
De Algemene Beschouwingen zijn een masterclass voor Alqaida & Criminelen.
 
Zij leren nu HOE zij de rechtstaat NL nog dieper kunnen beschadigen via chantage rond Corruptie binnen
Rechtspraak, Advocatenorde, HCSS, ICC, EU en VN.
 
SP Jan de Wit beloont Rechtspraak, Advocatenorde e.a. voor hun moordpraktijken door de waarheid over de
ICC-rechtzaak van mij tegen NL bij het ICC te verzwijgen.
 
PVDD, redt dieren door mensen te doden.
 
Ook het bedrijfsleven is onder PVDD zeer slecht af, omdat NIEMAND hardop wil zeggen dat politici willen dat
Rechters, Advocaten, Politici, e.a. burgers folteren & doden voor massa-moord.
 
Alqaida & Criminelen worden deze week in hoog tempo bijgeschoold in 'Genocide per Bureaucratie'.
 
Het enige wat de NL-economie kan redden - en wat moord op NLers in het buitenland vermindert - is de totalte
waarheid over ICC-HCSS-parlement misdrijven tegen de menselijkheid.
 
 
 
http://www.desireestokkel.nl
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