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De afgelopen jaren heb ik President Ahhmedinejad 
– inzake de rechtzaak tegen Balkenende bij het 
Internationaal Strafhof -  gemaild op 
www.irangovenment.com
 

Nu er op 9 juni 2010 parlementsverkiezingen zijn 
in NL, is het belangrijk dat Iran vanuit NL het 
aanmaken van terrorisme stopt. 

Ga naar www.desireestokkel.nl
Lees mijn brief van 20 maart 2010  aan Koningin 
Beatrix, Kremlin & ICC.
Ik leg uit dat ik weet dat Dmitri Medvedev een 
vrijbrief wil hebben van Beatrix om NL te mogen 
bezetten zodra PVV Geert Wilders president wordt 
in NL.

Wilders is niet alleen tegen Moslims.
Hij is ook tegen Joden die niet willen dat Israel 
zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden in Gaza. 
Joden die geen oorlog willen moeten worden 
gedeporteerd & gedood, alsdus PVV.

Volgendse NL-Grondwet & 
Mensenrechtenverdragen mag PVV Geert Wilders 
niet bestaan, als zij burgers  willen deporteren & 
doden!  Maar politici negeren de Grondwet....
Evenals de media & Adviesorganen van de 
Overheid. 

Ga naar www.nlfschool.com en lees PDF 
'Klachtencommissie Adviesorganen van Overheid – 
Objection-commission Advisoryboards of 
Government'. 
In deze PDF leg ik uit HOE adviesorganen van het 
NL-parlement & ministeries opzettelijk terrorisme 
aanmaken in NL, EU en de rest van de wereld. 

Deze organisaties vinden het goed dat 
parlementsleden in NL schuldig zijn aan 'misdrijven 
tegen de menselijkheid'een in hun functie blijven.
Ook vinden zij het goed dat het Internationaal 
Strafhof oorlog aanmaakt op aarde. 
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Over the past years I have maild President 
Ahhmedinejad – in case of the lawcase against 
Balkenende with the Internaitonal Criminal court  - 
on www.irangovernment.com

Now we will have elections for parliament in NL on 
9 june 2010, its very important that Iran stops the 
making of terrorism from NL.

Go to www.desireestokkel.nl
Read my letter of 20 march 201 to Queen Beatrix, 
Kremlin & ICC.
I explain ... that I know that Dmitri Medvedev 
wants to have 'a carte blache' from Beatrix when 
he wants to occupy NL after PVV Geert Wilders 
becomes president of NL.

Wilders is not only against Moslims.
He is also against jews who do not want Israel to 
be guilty of warcrimes in Gaza. 
Jews who do not want war must be deported & 
killed, according to PVV.

Based on our NL-constitution & human right-
treaties PVV Geert Wilders may not exist, when 
they want to deport & kill civilians. 
But our politicians ignore the constitution...
So do the media & Advisoryboards of Government.

Go to www.nlfschool.com and read PDF 
'Klachtencommissie Adviesorganen van Overheid – 
Objection-commission Advisoryboards of 
Government'. 
In the PDF is explained HOW Advisoryboards of 
the NL-parliament & ministeries carefully plan the 
making of terrorism in NL, EU and the rest of the 
world.

These organisations agree with the fact that our 
MPs are guilty of 'crimes against humanity' and 
stay in their powerful position. 
They also agree with the fact that ICC produces 
war on Earth. 
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Het is nu bijna 3 jaar geleden dat ik tegen de 
Hoge Raad, Balkenende & co, Politie 
Kennemerland & gemeente Bloemendaal een 
rechtzaak ben gestart bij het Internationaal 
Strafhof. Deze rechtbank weigert mij 
informatie te geven over het afhandelen & 
afsluiten  van mijn dossier.

Ik weet dat politieke partijen in Den Haag Iran 
willen boycotten bij de EU & VN. 

Iran werkt niet intelligent genoeg!

Iran laat zich vernietigen door EU, USA en 
andere landen. 

Iran krijgt de schuld van 'terrorisme-aanmaken' 
terwijl Nederland voor een zeer groot deel zelf 
schuldig is, te samen met USA.
Obama weigert mijn rechtzaak bj het ICC tegen NL 
te erkennen, omdat zij de vrijheid wil hebben 
mensen te doden tijdens zijn 'oorlog tegen het 
terrorisme', met steun van NL-parlement. 

Rusland is een buitenstaander, evenals Azië & 
Africa. 

Ik heb Iran nodig om oorlog in NL te stoppen!
Iran moet in de media aan de wereld uitleggen 'dat 
er sinds 1 mei 2007 een rechtzaak ligt bij het ICC 
tegen NL; Icc wants war'.
Dit is de enige manier om terrorisme & oorlog te 
stoppen.
Hoelanger Iran wacht met het accepteren & 
implementeren, des te groter zal de hel in EU, 
Midden-Oosten ...en Iran...zijn.
 
Er is geen andere manier om de leugens van UN, 
EU, NATO en NL-politiek partijen in Den Haag te 
stoppen. 
Zij verdienen geld aan 'het produceren van 
terrorisme', en gaan hiermee door zolang het ICC 
dit goed vindt. 

Iets anders...
De NL-media getuigt van een lage intelligentie en 
ordinaire mentaliteit.  
Ik probeer John de Mol & Joop van de Ende te 
veranderen, omdat zij zeer machtige media-
tycoons zijn.
Beiden weigeren mij te helpen met het actief 
stoppen van de hel in NL. 
Zij staan op mijn websites, maar zijn te 
onverschillig ten aanzien van de oorzaken van 
terrorisme & oorlog....en willen de media niet 
intelligenter maken.   Fout!

In 1920 – toen de mensen in Berlin Germany 
alleen geïnteresserd waren in entertainment – nam 
Hilter de macht over  = hij misbruikte de lage 
intelligentie & werkloosheid met als doel 'een 
structuur in chaos aanmaken'= mensen doden. 
  

Its almost 3 years ago that I started my 
lawcase with ICC against the Dutch supreme 
court, Balkenende & co, police 
Kennemerland, municipal Bloemendaal . 
This court of law refused to give me 
information on the proccedings & closure of 
my file. 

I know that political parties in The Hague want to 
boycot Iran with the EU & UN.

Iran doesn't  work intelligent enough!

Iran has itself destroyed by EU, USA and 
other countries. 

Iran gets the blame for 'making of terrorism' while 
the Netherlands is guilty for a extra large part 
itself, together with USA.
Obama refuses  to recognize my ICC-case against 
NL, because they want to have the freedom to kill 
people during 'the war against terrorism', with 
support of the NL-parliament.

Russia is an outsider, so are Asia & Africa.

I need Iran in order to stop war in NL!
Iran must explain to the world in the media 'that 
there is an ICC-case against NL since 1 may 2007; 
ICC wants war'.
This is the only way to stop terrorism & war.  
The longer Iran waits with the acceptance & 
implementation, the bigger wil the hel be in EU, 
Middle-East...and Iran...

There is no other way left to stop the lies of UN, 
EU, NATO & political-parties in The Hague.
They make money out of 'the making of 
terrorism', and will continue to do so als long as 
ICC doesn't stop them. 

Something else...

De NL-media brings a low-intelligence and vulgar 
mentality.
I try to change Joop van de Ende & John de Mol, 
because they are powerful media-tycoons.
Both refuse to help me to stop the hel in NL, 
actively.
They are on my websites, but are too indifferent 
towards the causes of terrorism & war...and don't 
want to make the media more intelligent. WRONG!
 
In 1920 – when the people were only interested in 
entertainment in Berlin Germany – Hilter took over 
power = he misused the low-intelligence & 
unemployment in order to'create structure in the 
choas' = assasination of people.
  



Iran moet een samenwerkingsverband met 
www.talp.tv van John de Mol accepteren, alhoewel 
zijn programma's diep beledigend zijn voor 
intelligente burgers. 

Zodra Iran met John de Mol samenwerkt, kan de 
distributie van oorlog worden verminderd. 

John weet dat ik deze brief schrijf!

Iran must start a coöperation with www.talpa.tv of 
John de Mol, although his programs are insulting, 
humiliating for  intelligent civilians.

As soon as Iran works together with John de Mol, 
the distribution of war kan be decreased.

John knows that I write this letter!

 

Desiree Stokkel

Have a day in in my EQ-wisdom 2010..... 
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