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Rechtspositie voor Annefaber & Co = nuchtere voorbereiding op komende
rechtzaak 
1 bericht

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com> 3 juni 2018 om 10:44
Aan: ingrid@wongworks.nl
Cc: r.j.zee@wxs.nl, r.buis@verzekeraars.nl, info@rijksrecherche.nl, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl,
communicatierijk@minaz.nl, info@mendelcollege.nl, info@marnixcollege.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, info@hethuisutrecht.nl, info@dsw.nl, onderwijs@digiloket.nl,
info@rechtersvoorrechters.nl, info@hogeraad.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl, gert.riphagen@eerstekamer.nl,
info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl, woordvoering@knp.politie.nl, info@raadslid.nu, info@njr.nl,
info@sleepwet.nl, walterlennertz@osf.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, rusland <fsb@fsb.ru>,
embacuba@xs4all.nl, pressa@sobchakprotivvseh.ru, pr@onexim.ru, Department of Jobs Enterprise and Innovation DJEI
<press.office@djei.ie>, Info <info@shetland.gov.uk>, info@wijzijnproud.nl, visa_leg@iranianembassy.nl,
ukinnl@fco.gov.uk, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, bruxelas@mne.pt, info@diekstravanderlaan.nl,
hendriks@richardkorver.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl

Dendolder, Familie Annefaber, Vrienden Anne, 
 
Jullie weten inmiddels wel wie ik ben... en wat ik wil. 
 
Sommige van jullie zullen beter in staat zijn de Harde Waarheid over
Machtsmisbruik door Rechters - Politie - Politici - Overigen te bolwerken. 
 
 
Ik schrijf hier een Denkvolgorde voor de Familie van Anne, die nog naar de 
Rechtbank gaat en gebruikt . van Spreekrecht
 
 
 Hier geen tijd voor zoete koekjes. 
 
 
Duivelse Rechters redeneren als volgt: 
 

 
' Rechters zijn boven de wet... en willen dit blijven.
 
Holland kent 1 lastige vrouw... en wij...   Rechters,  bij de Rechtspraak & Hogeraad
hebben de intelligentie van deze vrouw onderschat. 
 
Nu is voor de hele Wereld helder 'dat Hollandse Rechters burgers dwingen
zich te laten doden'. 
 
Wij - NL-Rechters zijn slim;    wij hebben de Corruptie-macht binnen de VN- EU -
Ambassades en InternationaalStrafhof volledig in onze hand.
 
Wij negeren de enige Echte Minister President van NL - DésiréeStokkel -.
Mensen als zij plegen doorgaans zelfmoord; wij zijn binnenkort ook van haar af. 
 

Even tussendoor: 
Inmiddels hebben de Afrikanen de Macht binnen het ICC
en zijn zij van plan heel EU over te nemen... Dit is een andere juridische
constructie.
Deze laat ik hier nu los...

 
 
NL-Rechters hebben de media aan hun zijde = het volk wordt DOM gehouden dankzij
de 100% corruptie tussen de NL-Rechters & NL- Media-makers. 
 
Het NL-volk leert niet zichzelf te beschermen tegen  Duivelse Rechters aan de macht,
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nu de media de Lobby-Waarheid & Rechtbank- corruptie niet aan het volk uitlegt. 
 
 
Van Advocaten hebben Criminele Rechters ook niets te vrezen = zij zijn allemaal Moordenaar.
Dit geldt ook voor Professoren + Nationale ombudsman + Burgemeesters / Wethouders /
Raadslieden + .....
 
De Macht van de Koninklijke familie neemt af = het volk schuift hen wel opzij nu het volk
begrijpt
dat de Koning weigert de Grondwet voor ALLE burgers uit te voeren.

 
DésiréeStokkel is zo slim geweest in 2014 direct een Nieuwe Grondwet RepubliekNL te
schrijven
voor het volk, dat pijn lijdt door de Corruptie bij Rechters, maar wij zijn nu in 2018 nog
altijd aan de Macht als Oppermachtige Duivels. 
 
 

Annefaber = lekker.  Hierop kicken wij Criminele Rechters op. 
 
Nu kunnen wij onze Machtsmisbruik in de media uitbouwen.
Natuurlijk zeggen wij Rechters niet tegen de Vader van... Anne:

 
'Wim Faber... je hebt gelijk:
'Wij Rechters moeten de Grondwet - VN-verdrag - Folterverdrag uitvoeren.
Wij moeten criminelen straffen met in het achterhoofd de wettelijke plicht 
'dat zij het Goede Volk niet mogen kunnen Folteren - Doden'. 
 
Wij Rechters stoppen met het vermoorden van Klokkenluiders Criminele Rechtspraak;
wij gaan het volk uitleggen Welke fouten wij hebben gemaakt rond DésiréeStokkel.
 
Wij gaan het volk uitleggen dat het Arbitrage-rechtsysteem dat Stokkel in de
GrondwetRepubliekNL heeft vastgelegd... veel criminaliteit in NL vermindert +
het werk van de Rechtbanken start vereenvoudigd. 
 

Dit doen Wij - Criminele - Rechters niet, omdat de Rechters - Procureurs -
Rechterlijke ambtenaren tegen wie Stokkel een ICCrechtzaakNL is gestart
moeten worden ontslagen. 
 
Ook onze corrupte vriendjes bij Politie - Defensie - Media - Onderwijs worden
dan ontslagen. 
 
Holland krijgt een heel veel intelligentere Politiek door Stokkel;
dit is niet de bedoeling. 
 
De Rechtspraak wil niet in Evolutie!
 

Wij - Presidenten van de Gerechtshoven + Rechtbanken + Hogeraad  -
zeggen dus tegen Wim Faber:' De Rechter heeft in 2012 de gerechtelijke uitspraak 
juist geschreven.... Oké... het had iets strenger gemogen'. 
 
 

Even opletten!
Vanaf de dag dat er tegen de Koning een ICCrechtzaakNL is gestart = Holland
formeel 100% Dictatuur = 2juni2014. 
 
 
Er staan brieven op mijn website gericht aan Rechtspraak - Politieke partijbesturen -
Lobby ...etc.
 
Elk van deze organisaties & individuen hebben de Wettelijke Plicht om op eigen
initiatief
het Folterverdrag te pakken en uit te voeren 
 

=  Elke burgers in NL is verplicht mij te assisteren bij het stoppen van
Duivelse Recters.
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Duivelse Rechters is nog kwalijker dan Duivelse Politici; Rechters worden
benoemd voor het Leven.
 
 

Wij - Criminele Rechters - geven de Ouders van Anne Faber in de Rechtzaal
Spreekrecht, 
maar wij zorgen er wel voor dat deze personen niet de kans krijgen te zeggen
wat zij willen zeggen. 

 
 
Wij - Rechters - zorgen er voor dat de media... het standaard Onzin Verhaal over
Recht blijft afdraaien.
 
Dit is een Simpel Klusje, nu de Ouders van Anne Faber 
'vriendjes willen zijn met Politici - Mediamakers & overigen
tegen wie een ICCrechtzaakNL ligt voor het folteren - doden van burgers in NL'. 
 
De Ouders van Anne zullen dus geen moeite doen om Criminele Rechters & co uit hun
arbeidscontract te verwijderen. 
 
Uiteindelijk zullen de Ouders van Anne - net als alle overige zwakbegaafde Hollanders -
de 
Corruptie in de Rechtstaat / Rechtspraak aanvaarden... en verder gaan met hun leven. 
 
 
DésiréeStokkel?
Heeft zij nog geen hartstilstand gekregen!?'
 

 
 
Wat is de Oplossing?
 
 

Die Oplossing is er wel.
 

IK - Désirée -  kan niet met jullie mee naar de Rechtzaal om daar als levende foto 
stiekem Minister President van NL te zijn...    
 
IK - kan niet samengaan met personen tegen wie ik een ICCrechtzaakNL ben gestart. 
 
Dit is een Juridische constructie.
 
 
Maar, jullie kunnen wel iets doen.
 
En ik wéét het.... 
 
Jullie hersenen kunnen de Harde Wrede Rechtspraak in NL
nog niet zo analyseren als ik doe.... 
 
Maar, jullie hoeven niet 16 jaar in de Rechtenloosheid te leven - zoals ik doe -;
Anne blijft natuurlijk wel in Space. 
 
 
 Om macht te krijgen kunnen jullie het beste zelf een 
 

Website voor de rechtspositie van AnneFaber 
openen. 

 
En op deze site start je vanaf het Folterverdrag.  

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

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/onderwijs.html
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 En dan leg je uit Welke Wettelijke Plichten de Rechters - Politci - Mediamaker 
hebben vanaf  het Folterverdrag.  
 

Daarmee 'timmer je deze Criminele gewetensloze Rechters & Co de bek dicht...'. 
 
Wat heb je dan?
 
 
Dan heb je Lief, de Evolutie van de 
 

Sociale Intelligentie voor Rechtvaardigheid voor Ons
Allemaal.
 

 
 Deze groei van deze vorm van Evolutie = genezing van body-soul-spirit van
de Slachtoffers. 

 
 
 Bovendien ... heb je de macht over de leugens van de Rechters & co. 
 
 
Hoewel Anne er op Aarde weinig aan heeft, heeft zij
hieraan wel iets in Space. 
 
 

Anne leeft nu in Space en zoeft rond met 'een JamesBond -vaardigheid:  A
View To Kill'. 
 
Dit betekent 'dat zij Alles kan overzien en Wéét  ... Wie op Welk moment... Wat... 
kan en moet doen'. 
 
Mensen op Aarde die luisteren naar dit soort krachten doen de berichten
die zij ontvangen uit 'Zoeven in Space'... vaak af al Indianen-verhalen....  
 
Ja, prachtig toch.. die Indianen-verhalen!?
 

GeorgeOrwell voorspelde 'BigBrother is Watching you...'  op basis van
Indianen-verhalen. 
 
 
De Wiskunde - Sterrenkunde - Biologie... zijn onstaan uit Indianen-verhalen.
 
Ik... ervaar Indianen-verhalen uit Space als Beste Vriend/ Vriendin....
Zij laten mij zien - voelen  Hoe ik de Evolutie uit mijn Stamcellen kan halen.   
 
Ik zal eerlijk zijn.... GeorgeOrwell was mijn voorganger....
 
 

 
Goed, dus wat gaan julie doen; Ouders van Anne?

 
Jullie gaan even met Anne praten over het Juist benutten van Indianen-verhalen op
Aarde. 
 
En jullie starten bij het Folterverdrag. 
 
 
Ik hoop dat jullie in de Rechtzaal zover zijn dat jullie kunnen
zeggen:
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'Rechters moeten de Grondwet  - VNverdrag - Folterverdrag uitvoeren.
 
Dit betekent dat de crimineel niet de voordeel van de twijfel krijgt... 
 
maar dat Rechters de rechtspositie van volk  & mogelijk Slachtoffer
waarborgen.' 
 
 

 Ik wéét het... het uitspreken van deze zin doet pijn. 
 
Maar de Stamcellen zijn sterker dan deze kortdurende pijn.
 
 
 

Het volk in NL krijgt alleen nog een Rechtspositie als dit volk 
 

- de   Criminele R echters confronteert met hun   Wettelijke Mensenrechten plichten. 
 
 -   het lef heeft om Criminele Rechters  & Politici  te verwijderen    uit hun arbeidscontract. 

 
 
Rechters die weigeren de Grondwet - VNverdrag- Folterverdrag uit te voeren
moeten worden gestopt. 

 
Het stoppen van deze Monsters doet pijn; daarna zijn de hersenen van het 
Slachtoffer sterker & wijzer.
 
Dit is Juridisch logisch denken.

 
 
Het Amerikaanse volk wordt heel veel beter tegen criminele beschermd 
dan het Hollandse volk wordt.  
USA-criminelen worden heel veel harder gestraft... en dit werkt wel. 
 Criminele Bestuurders worden daar ook gestraft.  
 
 Alleen in Holland bestaat 'Absolute Machtsvrijheid voor Folteren & Moord door de Elite'. 
 
   
 
 
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/

http://www.desireestokkel-nl.net/
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https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/

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

http://www.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
 

https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
mailto:destokkel@republiek18nov2016.nl

