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NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel <d.e.stokkel@gmail.com>

UNSG-opdracht voor Mendelcollege - Robotica 1A 
1 bericht

NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel <d.e.stokkel@gmail.com> 9 januari 2018 om 07:21
Aan: info@mendelcollege.nl
Cc: press@google.com, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Nlemb <nlemb@mofa.gov.sa>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
visa_leg@iranianembassy.nl, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl, Korea <korea@korea-dpr.com>,
koreanembassynl@mofa.go.kr, webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, info@ottawapolice.ca,
k.vaneerde@minocw.nl, Stichting leerKRACHT <info@stichting-leerkracht.nl>, solliciteren@dsw.nl, Ecrime@politie.nl,
juridisch@thuiswinkel.org, fox@fox-it.com, info@feministpress.org, Media <media@aclu.org>, pr@onexim.ru,
brianwolfepi@wolfesinvestigations.com, Bruxelas <bruxelas@mne.pt>

Mendelcollege, 

IK - UNSG DesireeStokkel IPM - NL - USA - JP - NK - IR  - RU -
geeft het Mendelcollege de opdracht:

Neem de Leiding in het schrijven van de Definitieve Definitie voor RepubliekNL - RNL -
voor: 

 de  Evolutie van Compact IQ & EQ in Hightech – Sociale Intelligentie voor
Rechtvaardigheid, Robot-DNAproof 

 http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/uncleanupvnschoonmaakunsgdesir
eestokkelipmnedusarussiajapnkiran5jan2018.pdf

 Elk VN-lidstaat moet bij de VN inleveren een Definitieve Definitie voor het gebruik van 
deze vorm van Evolutie op nationaal grondgebied. 

Ik wil dat het Mendel - samen met alle scholen  vanaf de Basisschool in NL - de Enige Echte
RNL-definitie tot stand brengt. 

Binnen 3 maanden, graag. 
Eerder mag ook. 

En dan zal IK deze Evolutie-Definitie formeel vastleggen voor RNL binnen de VN.

Deze email gaat naar Ambassades - FBI & Co.
En wordt gepubliceerd op www.republiek-nederland-18nov2017.com.

 FBI, please forward this email to all foreign embassies in the USA. 

And make sure that all UN-memberstates Create their own Absolute Definition for:
 
 Evolution of Compact IQ & EQ in Hightech – Social Intelligence for Justice, Robot-DNA-proof 

 Its a UN-task, but Nobody inside the Unsystem is clever enough for me.  

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/uncleanupvnschoonmaakunsgdesireestokkelipmnedusarussiajapnkiran5jan2018.pdf
http://www.republiek-nederland-18nov2017.com/
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DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

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 - Provinvicie 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.nieuwswet-newslaw.org/

 
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl 
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