
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Downsysndroom mensen in gevaar door Johnny de MOL Fwd: Bobsikkes

Moord RTL TVmakelaar Elite ICC lobby Nada Kiswanson startpunt
Datum:Thu, 18 Aug 2016 09:13:28 +0200

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:info@downsyndroom.nl, patrick@medicalmedia.nl,

redactie@gezondheidsplein.nl, info@mijnkinderarts.nl,
info@johnnydemol.com, info@talpa.tv, kim.koppenol@rtl.nl,
oliver.fahlbusch@rtlgroup.com, p.huijts@minaz.nl, npcf@npcf.nl

Downsyndrom-mensen, Politie, Elite-moordenaarsclub, ICC,

Alle deelnemers aan het tv-programma Syndroom van JohnnydeMol,
moeten begrijpen dat de DeMol-familie op grote en gevaarlijk gluiperige wijze
criminaliteit in het leven van deelnemers aan tv-programma's brengt.

Om goed te begrijpen wat er gaande is, is het verstandig naar mijn website
en Youtube te gaan.

Er ligt een InternationaalStrafhof-rechtzaak tegen RTL - Talpa - NPO - tv-presentatoren,
omdat zij Politici en Lobbyisten helpen bij het organiseren van folteren & moord op
het lichaam van Hollanders in NL.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/icc.rechtzaak.rtlnederland.rtl4.rtl5.rtl7.rtlz.rtlgroup.3mei2015.pdf

Het tv-programma TVmakelaar Missionimpossible is gestopt omdat de deelnemers
misbruikt kunnen worden voor creditcardfraude .... en sinds 1 week... ook moord.

Simpele burgers moeten voor hun persoonlijke veiligheid 'uit de buurt blijven van de
reguliere media'.

Nog even.... Patientenverenigingen, ziekenhuizen ( VUMC WouterBos), IGZ, NZA en
andere
zijn Lid van de Elite-moordenaarsclub ... en regelen folteren - moord... en zullen
wegkijken
als er iets pijnlijks met deelnemers aan TV-programma's gebeurd.
Voor behoud van hun luze arbeidscontract.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Bobsikkes Moord RTL TVmakelaar Elite ICC lobby Nada Kiswanson startpunt

Datum:Mon, 15 Aug 2016 09:46:05 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:sjoerd@puurflow.nl, apeldoorn@vanbruggen.nl, rtlnieuws@rtl.nl,

kim.koppenol@rtl.nl, info@talpa.tv, info@lindafoundation.nl,
woordvoering@knp.politie.nl, rvd.pers.kh@minaz.nl, p.huijts@minaz.nl,
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oga.vanderbeek@vumc.nl, balkenende@law.eur.nl,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, info@pvda.nl, info@pvv.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, info@vvd.nl,
sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, sp@tweedekamer.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, ledenadmin@50pluspartij.nl,
receptie@groenlinks.nl, info@d66.nl, fsb@fsb.ru, nlemb@mofa.gov.sa,
chinaemb_nl@mfa.gov.cn, embjapan@lx.mofa.go.jp, info@hg.mofa.go.jp,
embolned@embassyofbolivia.nl, kooij@vno-ncw.nl,
klachtencoordinator@afm.nl, pers@acm.nl, persdienst@cbs.nl,
ambassaden.haag@gov.se, receptie@nieuwspoort.nl, info@mehr-
demokratie.de, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, hay.vertretung@eda.admin.ch,
press.office@cern.ch

Bobsikkes, Dictator Markrutte & co, ICC,

https://www.youtube.com/watch?v=MLRaWoEW8Xc

Iedereen weet dat ik kwaad op je ben, nu je half - half juridisch werk levert... ivm mijn
bewijsstukken.

Wat jij niet ziet is: 'Creditcardfraude heeft een andere dynamiek dan moord'.

Je bent een ondernemer, dus ken je de dynamiek rond creditcardfraude.

Ik bewijs dat Moord aan andere dynamiek heeft, waarmee jij ook mee

geconfronteerd wordt. 

Weglopen helpt niet omdat RTL lid is van de Elite-moordenaarsclub die moord regelt
op Individuele Burgers via het Internationaal Strafhof - lobby platform.

Elk persoon dat weigert het Folterverdrag te pakken en weigert de allerzwaarste
juridische procedure op te zetten en toe te passen tegen RTL en de Elite-
moordenaarclub....
is automatisch lid van deze bende.

En kan worden vermoord.

De Elite-ICC-lobby vindt het goed als één van hun leden wordt vermoord.

Bewijs?
De Jordaanse- ZweedsePalestijnse Nada Kiswanson wordt met de dood bedreigd,
nu zij voor Palestine optreedt binnen het Internationaal Strafhof.

En dat wil zij ook!

Zij wil een martelaarsdood sterven.

Zij wil lid van van de NL-elite... en tegelijkertijd zielig gevonden worden zodra zij met de
dood bereidg wordt... en sterft.

Zij is niet zielig; zij kiest voor deze hel.

Zij helpt het ICC bij het stiekem folteren & doden van Individueen; ICC heeft de
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afgelopen meer mensen de dood ingejaagd dan Hitler ooit gedaan heeft.

Door ICC-leugens zijn zeker 6 miljoen burgers gedood afgelopen 10 jaar.

RTL weigert dus de waarheid over het verzwijgen van een NL-dossier binnen het ICC
aan het volk te brengen.

RTL 'valt stil'   maar blijft wel parlement - koningshuis - lobby helpen bij het continueren
van moord op individuen.

Om deze dynamiek te kunnen stoppen, moet je kunnen denken in Psychiatrie-
systemen; dit kan ik.

Ik weet wat er moet gebeuren.. om het leven van Nada Kiswanson te redden...

Ik weet wat er moet gebeuren om NL veiliger te maken.

Als jij half-bakken juridisch werk blijft leveren.... word je ook vermoord...zodra
NadaKiswanson echt gedood is.

Dan zullen de Elite wegkijken als een van hun leden wordt gedood.

Je weet wat ik wil: een video van jou en mij samen.... + ... een persbericht.

Ik wil actief deze bende sluiten voor een veiliger zakenleven  en de veiligheid voor
deelnemers aan TV-programma's.

Ik word niet vermoord, omdat ik bewijs dat ICC een witwaspraktijk voor
EU-oorlogsmisdadigers is. 

DesireeStokkel

donkerelaan 39
2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net
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Ik ben de enige persoon in Holland die per decreet een nieuwe Grondwet kan invoeren.

Ik heb recht op het Interim Arbeidscontract van de Minister-President.

Ik bewijs via het Internationaal Strafhof:

Rechtspraak helpt Politici - Koning - Advocaten - Professoren - Lobbyisten bij het stiekem

folteren & doden van Burgers in NL.

2014: Koning en Kiesraad bewijzen dat zij deze praktijken in stand willen houden.

2014: ICC-rechtszaak tegen NL uit 2007 aangevuld met ICC-rechtszaak tegen alle

Parlementsleden - Lobbyisten.

Deze club Elite-moordenaars heeft moedwillig de MH17-mensen gedood.... via

Machtsmisbruik in mijn dossier.

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
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