
Onderwerp: Fw: TUdelft Lithium Bolivia contract = President Morales moet NL-gezin doden voor deze deal voor behoud ICC_HCSS_lobby = Alqaida zal bolivia aanvallen
Van: "desireestokkel" <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Datum: 30-9-2013 8:07

 

 
From: desireestokkel
Sent: Sunday, September 29, 2013 10:38 AM
To: embolned@embassyofbolivia.nl ; correo@presidencia.gob.bo ; fsb@fsb.ru ; infocon@euronet.nl ; info@onl.nl ; administratie@zzp-nederland.nl ; info@broodfonds.nl ; dip@mid.ru ; info@tudelft.nl
Subject: TUdelft Lithium Bolivia contract = President Morales moet NL-gezin doden voor deze deal voor behoud ICC_HCSS_lobby = Alqaida zal bolivia aanvallen

 

EvoMorales, Kremlin, EdwardSnowden, TUdel�, ICC, ONL, ZZP,

 

  http://www.zie.nl/video/ingezonden/TUdelft.Lithium.batterij-contract-President-Bolivia-moet-NL-gezin-doden-voor-behoud-ICC_HCSS_lobby-Alqaida-zal-Bolivia-aanvallen/m1mz7r2fffu1
 

TUdelft.Lithium.batterij contract = President Bolivia moet NL-gezin doden voor behoud ICC_HCSS_lobby = Alqaida zal Bolivia aanvallen

President EvoMorales Bolivia moet een Nederlands gezin folteren & doden voor zijn Lithium-contract met MinBuZa, TUdelft & TNO.

Deze luxe deal tussen Bolivia & NL is tot stand gekomen nadat ik als NL-vrouw asiel heb aangevraagd bij EvoMorales.

Ik heb Morales de afgelopen maanden alles uitgelegd over de geweldadige lobby in NL achter het InternationaalStrafhof.

Het is deze lobby die er voor gezorgd heeft dat zijn vliegtuig werd gedwongen te landen in wenen, na vertrek vanuit Moscow.

Obama wilde zeker weten dat Bolivia EdwardSnowden niet stiekem naar Bolivia smokkelt.

ik sta in contact met EdwardSnowden via de Kremlin. Edward zit in Ruslan op mijn instructie en heeft zich ook losgekoppeld van Wikileaks nu ik bewijs dat Julian Assange Obama helpt bij het doden van mensen via het ICC-HCSS-lobbysysteem.

Ik heb in aug2013 Asiel aagevraagd bij EvoMorelas.

ik ben de 1ste NL-vrouw die in mei2007 een ICC-rechtzaak tegen NL is gestart.

ICC is het hoofdkantoor voor de Internationale Witteboorden-criminaliteit = ICC foltert & doodt individuen op verzoek van politici, Bedrijven...enz..

NL - USA e.a. regelen dat het ICC mij als NLvrouw met een rechtzaak tegen NL doodt.

TUdelft - TNO zijn onderdeel van deze geweldadige lobby en minachten hun slachtoffers en trappen hen het gebouw uit.

TUdelft & TNO bouwen een oorlogsbureaucratie voorde Evolitue van Technologie.

Alqaida weet dit.

ierdoor wordt Alqaidat steeds machtiger.

Alqaida weet ook dat ik asiel heb aangevraagd in Bolivia.

Wat dus nu gebeurt is dat Bolivia een zeer luxe cadeau krijgt van NL, in ruil voor het doden van mijn gezin = geen asiel verlenen, ICC-lobby geweldadig houden, meewerken aan bouwen witteboordencriminaliteit.... en zelfs Edwardsnowden doden.

Door dit contract tusssen NL & Bolivia zullen de elite-moordenaars werkzaam bij TUdelft, TNO, HCSS & parlement de Boliviaanse bureaucratie ook omzetten in een moordende ICC_bureaucratie.

Alqaida zal hierdoor sterker worden in Latijns-America.

http://www.tudelft.nl/nl/onderzoek/energy/nieuws/artikel/detail/nederland-ondersteunt-bolivia-bij-benutten-lithium-voorraden/

https://www.youtube.com/watch?v=LFd8f2CQIbk

http://www.desireestokkel.nl/ICC.president.MinVenJ.EmbassyBolivia.Aylum.HCSS.lobby.15aug2013.pdf

http://www.desireestokkel.nl
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