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voorlichting@rechtspraak.nl, helpdesk@advocatenorde.nl,
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LHV, DSW, ICC, Raad voor Journalistiek, Rechtspraak, Advocatenorde,

President MarkRutte, Koning WA, MH17-mensen,

Het is goed dat de huisartsen zich verzetten tegen de politiek en verzekeraars,

maar het is niet genoeg.

Het rechtsfeit is dat LHV onderdeel is van de Elite-moordenaarsclub...en al vanaf

2007

Balkenende & co aan de macht houdt...terwijl zij oorlog bouwen via de

corruptie binnen Rechtspraak- Advocatenorde - InternationaalStrafhof.

Sinds 2juni2014 is NL 100% dictatuur, nu parlement - Koninklijkhuis - Kiesraad aan

mij hebben bewezen dat zij het leuk vinden burgers rechtenloos te maken - heet

Folteren -

en te doden via de ICC-lobby.

Koning WA en Kiesraad bewijzen aan mij dat zij willen dat het parlement burgers als

mij foltert

- met als doel te doden - en mijn medemens doodt.

MH17-vliegtuigcrash is veroorzaakt door deze Hitler-achtige lobby.

Dit weten jullie.

Nu heeft het ICC een nieuwe president.

Silvia Fernandez de Gurmend.

Ik heb haar gisteren een brief geschreven met het dringende verzoek de

corruptie van het ICC in relatie tot de NL-Elite-moordenaarsclub te stoppen.

En aan het Volk uit te leggen dat - en waarom ik als NLvrouw gedwongen ben een

ICC-rechtzaak tegen NL

te starten. Poging tot moord op mijn lichaam georganiseerd door de HogeRaad en

voormalig President

JanPeterBalkenede & co. En de dictatorenclub Rutte & co.

http://www.desireestokkel.nl

/ICC.president.SilviaFernandezdeGurmend.NL.trial.Mh17.war..march2015%20Copy.pdf

Nu verwacht ik half-half dat deze president 'ook wel weer zal bewijzen De Elite-

moordenaarsclub te willen leiden',

maar ik geef haar het voordeel van de twijfel in mijn brief.
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Huisartsen moeten de ICC-corruptie willen stoppen;

doen jullie dit niet...worden burgers stiekem in grote getalen gefolterd & gedood

komende jaren.

Deze email publiceer ik op www.desireestokkel.nl

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061 jk bloemendaal

023 8887862

www.desireestokkel.nl

www.hollandsrechtenhuis.info

www.newlegalframe.com
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