
-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Fwd: Re: Koningin Maxima regelt Alqaida- energie-cybercrime aanvallen Fwd: PVDA regelt MOORD op HOLLANDERS Fwd: Laura van Geest, schuldig aan Oorlogsmisdaden -CoenTeulings

Datum: Mon, 13 May 2013 07:31:39 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: info@uvw.nl

UVW,

Kees Meijer neemt Alqaida-aanslagen op energie-inst alaties in NL - niet serieus -.

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Re: Koningin Maxima regelt Alqaida- energie-cybercrime aanvallen Fwd: PVDA regelt MOORD op HOLLANDERS Fwd: Laura van Geest, schuldig aan Oorlogsmisdaden -CoenTeulings

Datum: Sun, 12 May 2013 18:16:36 +0200
Van:Kees Meijer <kmeijer@uvw.nl>
Aan: desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Beste Desiree, 
Wil je mij uit je adressenbestand halen. 
Dank je zeer
Kees Meijer

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 12 mei 2013 om 14:24 heeft "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl> het volgende geschreven:

ZZP, CPB, Engelen, Unie Van Waterschappen, ACM,

http://www.youtube.com/watch?v=CrZC1Wkpn34&feature= player_embedded

Koningin Maxima is een groot gevaar voor onze NL-economie. Zij breekt NL doelgericht af voor haar vriendjespolitiek met VN UBankimoon - NGOs - Lobby achter het InternationaalStrafhof.

Door onze kapitalistische Maxima zullen vele MKBers worden weggevaagd.

Maxima gedraagt zich als de Egyptische Mubarak-familie = zij is gek geworden door de macht en haar studie Economie misbruikt zij nu om aan de macht te kunnen blijven als 'Koningin'.

Burgers moeten geloven dat zij in het buitenland  toegang tot een Bankrekening. Arbeidsrechten & Pensioenrechten wil voor mensen die nu als Slaaf werken.

Tegelijkertijd zorgt zij er voor dat alle NL-politici de stijgende Slavernij in NL laten voortbestaan. Zij wil dat de NL-elite corrupter wordt, Multinationals machtiger worden...en het lagere volk daar met hun
bedrijf & leven voor betalen.

Maxima wil dat het ICC een moordwapen is in handen van politici.

Maxima wil dat de EU oliecontracten sluit met Alwaida via Conferenties over veiligheid, G20, G8 ed.

Dit zal tot gevolg hebben dat Alqaida in onze water & energiebedrijven zal gaan werken.
Ook Cybercrime zal in de toekomst van binnenuit de bedrijven komen...die worden aangevallen door hackers...

 

http://www.desireestokkel.nl

http://www.unsgsa.biz/about/princess-maxima-unsgsa

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: PVDA regelt MOORD op HOLLANDERS Fwd: Laura van Geest, schuldig aan Oorlogsmisdaden -CoenTeulings

Datum: Sun, 12 May 2013 10:56:51 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: terphuis@yahoo.com

Sander Terphuis,

Ga naar mijn website voor juridisch geldige bewijsstukken.

Alle PVDA-politici - 225 parlementsleden - regelen foltering & moord op burgers.
Zij kiezen hiervoor!

Zij proberen mij to doden omdat ik bewij dat de Hoge Raad - Rechtspraak - en
het InternationaalStrafhof corrupt zijn.

Er is genocide gaande in NL; ik sta nr 1 op de dodenlijst.

Desiree
www.desireestokkel.nl

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Laura van Geest, schuldig aan Oorlogsmisdaden -CoenTeulings

Datum: Fri, 26 Apr 2013 16:51:06 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: e.r.van.de.haar@cpb.nl, E.R.Engelen@uva.nl

Laura van Geest,

Ik weet niet wat CoenTeulings over mij verteld heeft.

Maar..., je bent nu al - en vanaf 1 mei nog meer - schuldig aan
deelname aan Misdrijven tegen de Menselijkheid begaan door Rutte & co.

Op grond van het Folterverdrag kan ik je in de cel van het
InternationaalStrafhof zetten = je mag officieel niet samenwerken
met Rutte & co zonder  publiekelijk te erkennen dat zij mij proberen te doden.
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Omdat ik een rechtzaak tegen NL bij het ICC ben gestart in 2007...
en omdat ik bewijs dat het ICC een Hitlerrechtbank is.

Bekijk al mijn Youtube-videos.

Ga er maar vanuit dat ik je totaal juridisch internationaal afbreek als blijkt
 'dat je  het Hitlerachtige schoothondje van politici bent die mij trachten te doden'.

Het gaat heir om poging tot moord op mijn lichaam en indirect dat van mijn kinderen,
omdat ik correcte juridische proecedures nodig heb en wereldwijd
voor iedereen wil realiseren binnen het ICC.
.
 Deze email stuur ik ook aan Ewald Engelen.

Desiree Stokkel

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Fwd: EU closes OILcontract with Alqaida Syria with approval of kremlin, USA, Asia = victims are lawless

Datum: Thu, 25 Apr 2013 10:14:44 +0200
Van:desireestokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan: Christos.neocleous@cytanet.com.cy

Christos,

I need help.

Prokhorov, Media, FSB, Kremlin,  NGO, businesses,

http://www.youtube.com/watch?v=C_MfRK-6yqQ

The European Union is about to close an OIL-contrac t with Alqaida in Syria.
With the approval of Russia, USA, Asia, Africa....
This is organized on the ICC-HCSS-lobbyplatform = t he lobby behind the InternationalCriminalCourt that  must make it possible for Presidents & Politicians  to use ICC as a
murder-tool.

Thus: all presidents on Earth make Individuals lawless, for their luxurous labour-contract.
They refuse:
- to work with HumanRight-treaties
- to educate the people on conflict-ending in courtroom
- to make the Opposition in Syria & Alqaida turn to court against Assad for New Politics
- to protect the energy-facilities, by keeping terrorist outside the building
- the give Alqaida acces to business-facilities, knowing that Alqaida will sabotage the business
- they want more bomb-attacks in order to keep their own job.

The main Problem is that victims of these policies can't go to court to stop the terrorists who work i nside the Oil-business, because it are the Presiden ts and International Courts
who have organized this situaiton in the first plac e.

Individuals are a 100% lawless, when Alqaida is fre e to break down the Energy-world from the inside.

http;//www.desireestokkel.nl

http://www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/eu-eases-syria-sanctions?lang=nl

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44712&Cr=syria&Cr1=

http://sana.sy/index_eng.html

https://www.youtube.com/watch?v=A5zjS_ytuRk

Desiree

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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***********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.
***********************************************************************
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Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ministerie van Veiligheid en Justitie.
***********************************************************************
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