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desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 21 juni 2018 om 09:31
Aan: info@damiaandenys.com
Cc: info@dsw.nl, Michael Efler <info@mehr-demokratie.de>, info@mensenrechten.be, j.vangog@nvvp.net,
j.jongeling@rathenau.nl, info@donorregister.nl, info@wijzijnproud.nl, info@jeugdzorgnederland.nl, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Mariska Cheret <M.Cheret@reclassering.nl>, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl,
hendriks@richardkorver.nl, info@diekstravanderlaan.nl, r.buis@verzekeraars.nl, r.j.zee@wxs.nl, Medicijngebruik
<info@medicijngebruik.nl>, Nationaal Ouderenfonds <pers@ouderenfonds.nl>, centrale.clientenraad@ggzcentraal.nl,
fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, Mark Teurlings <info@teurlingsellens.nl>, info@tdnl.nl, info@tammeling.nl,
info@raadslid.nu, info@sleepwet.nl, info@njr.nl, redactie@studenten.net, redactie@passendonderwijs.nl,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, pers@beteronderwijsnederland.nl, tg-amsterdam@minvws.nl,
ambassade.monaco@skynet.be, ambsec.denhaag@esteri.it, ambassaden.haag@gov.se, American Psychiatric
Association <press@psych.org>, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>, pr@onexim.ru,
pr@tabriz.ru, Media@taxjustice.net, iac@ieb-ipa.org, armeewaffen@vtg.admin.ch, info@humanrights.ch,
info@humanrights.dk, info@humanitas.nl, contact@republikeinen.nl, contact@robotics-openletter.eu,
malaysia@euronet.nl, Telejato <telejato@libero.it>, info@barcelonaturisme.com, info@derrystrabane.com,
onderwijs@digiloket.nl, ondernemingskamer@rechtspraak.nl, rechtsmedizin@medizin.uni-leipzig.de, data@bka.gv.at

In Holland ALL psychiatrists & psychologist built DictatorshipNL.
 

Victims can not find any therapy at all.
 
Victims are being misguided for reasons of fame & money. 

 
Healthcare insurances are FINE with this situation = they refuse to stop it. 
 
 
 
FIOD, DSW, NZA, Ambassade, 
 
 
 
 
 Hoofd Psychiatrie AMC  - Damiaan Denys - steunt willens & wetens 
de Koninklijke familie bij het folteren -vermoorden
van Burgers in NL. 
 

 Alle Psychiaters & Psychologen in NL weten dat er tegen het Balkenende / Rutte - Koning -
Criminele
rechters - Lobby... een InternationaalStrafhof-rechtzaak is gestart voor het Organiseren van 
Moord op burgers in NL. 
 
 
Alle Psychiaters & Psychologen kiezen partij voor deze Elite-moordenaars,
omdat zij dan niet hoeven te werken voor hun geld; de Verzekering eenvoudig geld kunnen
afpersen. 
 

 
Deze     NEP-Therapeuten & Monsters    gaan er ook akkoord mee dat Politici 
 
samen met de Media-makers  een Jacht opvoeren op '
 
Gewone Burgers die zich door TBS-ers & Zware criminelen  moeten laten beschadigen -
doden'. 
 
Zij willen dat burgers worden opgejaagd -gedood. 
 

 



21-6-2018 Gmail - FIOD: Psyhciaters steunen Moordpraktijken van de Koninklijke familie / NL-psychiatrists support Murder by King NL

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=qSZSInlct7k.nl.&cbl=gmail_fe_180617.14_p4&view=pt&search=sent&th=16421411db3c0d31&siml

Dit is een afleidingsmanoeuvre van het werk van de Elite-moordenaars-club. 
 
 
Alle Psychiaters & Psychologen zijn lid van de Oorlogsmisdadigerclub in NL. 
 
 
 
 
 Burgers die gedwongen in DictatuurNL leven - en worden gesloopt op bevel van de Overheid
- , 
vinden nergens psychische hulp.
 

Het enige wat je kan krijgen is een therapeut die zemelt over 'Je concentreren op alles wat goed
gaat'. 
 
Moord = moord.
 
Leven op het pad naar    Ik word Vermoord.... is 100% hel. 

 
 
 
Nergens word je juridisch correct geholpen! 
 
 
En dan nog iets: 
 
Psychiaters in NL zijn zelfs te LUI om Sadisten te stoppen in een gezin
 

= het slachtoffer moet zichzelf redden +  de Sadist genezen + kinderen redden uit handen van
de Sadist.
 
= het enige dat de Therapeut doet = cashen. 
 
Probleem = zodra the therapeut weigert de Sadist te stoppen kan het Slachtoffer niet
meer naar de Politie.

 
--  
DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

 

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:

Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht

om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie -

Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met

organiseren van Moord op Burgers.  

 

http://www.desireestokkel-nl.net/

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
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http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

