
-------- Doorgestuurd bericht --------

Onderwerp:Groningen Aardbevingen Fwd: Wet 365 Dagen Taakstraf / Law 365 Days community

punishment republic NL

Datum:Wed, 8 Feb 2017 09:14:33 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Aan:info@schokkend-groningen.nl, info@dialoogtafelgroningen.nl, info@burgemeesters.nl,

pm@pm.gov.pt, dccbanditismo@pj.pt, cmf@cm-funchal.pt, ferpinto@ferpinto.pt,

mpabs@mpabs.pt, fsb@fsb.ru, washington.field@ic.fbi.gov,

Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, blijfdenkenaan@gmail.com, info@mv-

advocaten.nl, hendriks@richardkorver.nl, info@sapadvocaten.nl,

rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl,

voorlichting@rechtspraak.nl, po.rb.amsterdam@rechtspraak.nl,

communicatierijk@minaz.nl, k.vaneerde@minocw.nl, Loket Onderwijsinspectie

<loket@onderwijsinspectie.nl>, helpdesk@advocatenorde.nl,

nam-communicatie@shell.com, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie, press@princes-

trust.org.uk, ambassaden.haag@gov.se, post@pst.politiet.no, haaamb@um.dk,

sanomat.haa@formin.fi, ambassade.monaco@skynet.be, redazione@telejato.it,

pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, info@mehr-demokratie.de,

armeewaffen@vtg.admin.ch, hay.vertretung@eda.admin.ch, press.office@cern.ch,

den-haag-ob@bmeia.gv.at, lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.netherlands@mfa.gov.lv,

lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.haag@mfa.ee, haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

consulate.hga@mfa.gov.hu, procetatean@presidency.ro, hague@embassy.mzv.cz,

gremb.hag@mfa.gr, info@vvvameland.nl, info@vvvschiermonnikoog.nl,

info@vvvterschelling.nl, persdienst@cbs.nl, r.morks@cpb.nl,

info@verkeersslachtoffers.nl, contact@verkeersslachtoffers.org,

info@stichtingquestion.nl, info@stichting-leerkracht.nl

Schokkend-Groningen, Ambassades,

Aardbeving-freaks,  Jullie houden de hel waarin jullie leven zelf in stand.

Jullie blijven weigeren het Allerzwaarste Juridisch bouwwerk

te bouwen en uit te voeren.

Jullie weten, dankzij mijn rechtsgeldig bewijs:

Dat Koning WA vanaf 2juni2014 de gevangenis van het InternationaalStrafhof ingaat.

Koning WA ondertekent wetten voor een 100% dictatoren-parlement.

Volgens het Folterverdrag mag hij dit niet doen.

Vanaf 18nov2016 ben ik volgens de letter van de Wet, de InterimMinisterPresident van NL.

Het feit dat ik niet met geweld dit arbeidscontract opeis, betekent niet dat de claim

niet rechtsgeldig is.

Ik heb jullie de Geheime Dubbele Lobby in NL bewezen; media liegt 100%.

Toch beschouwen jullie de media als jullie Beste Vriend.

Jullie weten dat er een nieuwe Grondwet voor NL is.

En, dat jullie nu de plicht hebben om het Arbitrage-recht-systeem op te eisen.

Jullie weten dat ik de Q-koorstmensen heb uitgelegd hoe zij met mijn rechtsgeldige

feiten hun dossier moeten bouwen.... om rechtzaken te kunnen winnen.

Jullie kunnen nu dus ook ELKE rechtzaak winnen.

Jullie weten dat het MinAZ het leuk vindt om alle 17,1 miljoen burgers te vernietigen in NL.

Dus wat moeten jullie doen?
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Jullie moeten anti-psychopaten Psychiatrie toepassen.

Een brief aan mij schrijven - bij voorkeur per post - waarin staat:

Desiree, wij erkennen je als InterimMinisterPresident.

Weten dat het MinAz 100% corrupt is en dat je niet op het Malieveld kan staan

schreeuwen voor je Arbeidscontract.

Dankzij 1000-den emails kennen wij nu de Dubbele Lobby in NL, die onze veiligheid

ook afbreekt.

Wij weten dat zelfs als je formeel InterimMinisterPresident bent, je wel macht hebt,

maar geen MinAz personeel kan vertrouwen.

Wij leggen je nu uit WAT wij nodig hebben... en hoe je volgens ONS kan handelen om

de Groningen Aardbevingshel te minimaliseren.

Wij - Groningers  - willen graag een formele brief van je  - InterimMinisterPresident -

waarin je ons toezegt de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

En, jullie beloven mij - met mijn brief in de hand - jullie dossier OPNIEUW te bouwen

voor de Arbitrage-rechtbank.

Jullie schrijven NAM + MinAz OPNIEUW aan..... met de mededeling:'Dankzij Stokkel

hebben wij nu het Arbitrage-recht-systeem.  Even Oplossing uitvoeren, svp!

Jullie wachten 6 weken op de Republiek NL oplossing; na 6 weken starten jullie bij de

Arbitrage-rechtbank de procedure.

Inderdaad!  Bij de Rechtspraak moeten jullie deze procedure opeisen door de juiste

startbrief aan de Rechtbank te schrijven.

Jullie eisen dat de Rechtbank voor jullie met het Arbitrage-recht-systeem start.

Jullie betalen 150 euro Griffie kosten per persoon.

Dus? Stellen en het nieuwe systeem claimen.

En, jullie voegen er aan toe:'wij zullen ook het bestaan van de Grondwet-rechtbank

met Grondwet-schendings-procedure opeisen.

InterimMinisterPresident Desiree...zet jullie levenslang in de cel.... of gaat toch

akkoord met een Schikking & Schadevergoeding voor haar persoonlijk.

Wij kunnen dus dictator Markrutte & co dwingen 365 dagen Taakstraf te laten

ondergaan via de Grondwet-rechtbank.

Deze brief adresseren jullie aan mij + MinAZ, tav dictator Markrutte +

InternationaalStrafhof President  + Ambassade Portugal UNSG AntonioGuterres.

Jullie kennen mijn brieven.

Adresseer jullie breiven op gelijke wijze.

En dan? Nou...dan hebben jullie een Stukje Psychopaat 'de bek -dicht-getimmerd'.

Werk intelligenter!

Rechtspraak treitert het volk moedwillig; lacht het volk uit.

Regel je zaken.

Desiree
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Aan:

UNSG AntonioGuterres, Embassadors, Simple People,

I have published a new Law 365 Days Community punishment on my site.

This law synchronizes punishments, internationally.

Every Individual Civilian can claim more Fundamental Humanrights

in a rather simple  and affordable court-procedure.

It is also a Galaxy-gift for Young adults, who will be able to defend themselves much better:

childabuse, bullying, sexthing, internet.

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/law.365days.community.work.punishment.constitution.republicnl.2017.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/wet.365dagen.taakstraf.grondwet.rechtbank.republieknl.2017.pdf

With regards,

DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen

wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met

parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van

burgers.     Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847

/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf

about:blank

3 van 3 8-2-2017 9:16


