
9-1-2018 Gmail - RE: FBI must stop USA - RU - Electionfraud - investigation

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=mSC6RWCbko0.nl.&view=pt&search=inbox&th=160da5d9dda45a9e&siml=160da5… 1/5

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

RE: FBI must stop USA - RU - Electionfraud - investigation 
2 berichten

Juridisch Thuiswinkel.org <juridisch@thuiswinkel.org> 9 januari 2018 om 10:55
Aan: "NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel" <d.e.stokkel@gmail.com>, "fox@fox-it.com" <fox@fox-it.com>
Cc: "press@google.com" <press@google.com>, "Ecrime@politie.nl" <Ecrime@politie.nl>, "Juridisch Thuiswinkel.org"
<juridisch@thuiswinkel.org>

Geachte mevrouw De Stokkel,

 

Wilt u ons mailadres aub uit uw mail wisseling verwijderen?

 

De juridische afdeling van Thuiswinkel.org

 

 

 

 

 

Van: NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel [mailto:d.e.stokkel@gmail.com]  
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 09:25 
Aan: fox@fox-it.com 
CC: press@google.com; Ecrime@politie.nl; Juridisch Thuiswinkel.org <juridisch@thuiswinkel.org> 
Onderwerp: Fwd: FBI must stop USA - RU - Elec�onfraud - inves�ga�on

 

Fox-it, Google,  Ecrimepolitie, Thuiswinkel,

 

Ik wil dat Fox-it -  Google - Ecrimepolitie - Thuiswinkel  een SPAMfilter-Klachten-protocol schrijven. 

 

AFM is te crimineel! En dat schrijft nog boetes uit ook.

 

 

 

De SPAM-mentaliteit van Provider deugt niet. 

 

 

Het SPAMfilter vervangt de Postbode. 

 

Als de Postbode een brief bezorgt bij een Crimineel, 
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wordt de Postbode niet afgesloten voor de Afzender van deze brief,

op verzoek van de Crimineel.

 

Het Postkantoor gaat er vanuit dat de brief altijd bezorgt mag / moet worden. 

 

 

Het Postkantoor en de Postbode blokkeren ook geen brieven die Taalfouten in de Geadresseerde
bevatten. 

Je krijgt deze misschien retour voor herstel van taalfouten; hiervoor moet je wel 2 x postzegels
betalen.

 

Een Postbode laat zich niet door de Crimineel gebruiken voor het tot Slaaf maken van de
Afzender. 

 

De burger is 'informeel verplicht om een emailadres te hebben'.

Dit geeft Postkantoor en Postbode-rechten aan de Email-gebruiker. 

 

 

De Email-gebruiker moet ALTIJD de kans krijgen om te bewijzen dat de inhoud

van de Email niet Crimineel is. 

 

De Crimineel - die weigert Juridisch correct te handelen op de inhoud van de Email,

moet worden gestraft.

 

Je zal zien dat een deel Bulshitt-bureaucratie wegsmelt.

 

 

Het glossarium dat Providers gebruiken moet Universeel zijn.

 

Restrictie is bij elke Provider 'dezelfde handeling'. 

Dit kan in klein Nederland. 

 

 

 

O, ik heb een beperkt gezichtsvermogen.

 

Kan alles zien, maar niet altijd in de minuut dat ik werk. 
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Ik maak dus veel typefouten, die ik urenlang niet kan zien.

 

Dus val ik in het SPAMfilter en deze blokkeert emails.

 

Dit is geen Criminele handeling.

 

 

Het SPAM-filter-systeem moet veranderen: je kan geen bericht doorsturen dat emailadressen bevat. 

 

Om Juridische redenen is het juist van groot belang dat Burgers wel emailadressen kunnen
doorsturen. 

 

 

 

En wat NLE-Soverin uihalen kan natuurlijk helemaal niet!

 

NLE = energie-sector.

Levensgevaarlijk.

 

4 Dagen nadat Soverin mijn emailadres tenrechte blokkeert, komt NLE 

ook nog met een berichtje... terwijl ik Klant ben bij NLE.

 

Er is geen enkel gevoel van Nationale Veiligheid in deze constructie. 

 

 

Fox-it, stop met DictatuurNL steunen. 

Criminelen weten dat Fox-it de Administratie van het ICC verzorgt.

 

 

Schrijf het SPAMfilter- Klachten-protocol voor RepubliekNL 

vanaf het Folterverdrag en voor de Arbitrage-rechtbank.

 

 

 

Tempo draaien, svp.

 

Desiree
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---------- Forwarded message ---------- 

FBI, Google, Feminist press,  FSB, China, Saudi, India, Africa, Japan, Iran,  2Korea, Cuba,
Media,

 

 FBI, 

 

As your InterimPrimeMinister for the USA and your Commandor at the Whitehouse 

 

I command you to stop the USA-RU-Electionfraud-ICT-investigation. 

 

 

I do understand that the USA-Trump needs to be a hero, so let's create a hero:

 

Give RobertMueller the assignment to implement & conduct the new

Arbitration-courtsystem inside ALL the USA-courts of law.

 

The Trump-administration must be ashamed of itself: 

 

'They only produce Bulshitt-communications, useless for the people'.

 

 

 

 

This email will be published on www.republiek-nederland-18nov2016.com.

 

 

--

 

DesireeStokkel 
donkerelaan 39 
2061jk bloemendaal-nh 
0238887862  Phonetap

 

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.

Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres. 

http://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://maps.google.com/?q=donkerelaan+39+%0D+2061jk+bloemendaal-nh&entry=gmail&source=g
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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

 

 

--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by the SecPoint® Protector

--  
This message has been scanned for viruses and  
dangerous content by the SecPoint® Protector

NepNieuws.FakeNews.Corrector desireestokkel <d.e.stokkel@gmail.com> 9 januari 2018 om 11:00
Concept Aan: "Juridisch Thuiswinkel.org" <juridisch@thuiswinkel.org>
Cc: Ecrime@politie.nl, fox@fox-it.com, press@google.com

Thuiswinkel bewijst NIET Juridisch correct te werken.

Op 9 januari 2018 om 10:55 schreef Juridisch Thuiswinkel.org <juridisch@thuiswinkel.org>:
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]
[Tekst uit oorspronkelijke bericht is verborgen]

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

