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

Onderwerp:Re: Betr.: Schilderswijk sociale intelligentie Vriendschapsbank Fwd: obama

brides baltics media to spy on russians

Datum:Tue, 11 Aug 2015 09:55:38 +0200

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

Aan:buurthuisvandetoekomst buurthuisvandetoekomst
<buurthuisvandetoekomst@denhaag.nl>

Buurthuis van de Toekomst,

Jullie bewijzen corrupt te zijn en burgers moedwillig te folteren & doden via

bureaucratiespelletjes.

Jullie weigeren de Grondwet & Mensenrechtenverdragen toe te passen om een
rechtsyssteem en

economie te waarborgen voor alle burgers.

Deze email publiceer ik op www.desireestokkel-nl.net

DesireeStokkel

Op 11-8-2015 om 9:07 schreef buurthuisvandetoekomst buurthuisvandetoekomst:

Beste Desiree,

 

Zou je dit e-mailadres uit je verzendlijst willen halen? Wij stellen geen prijs op

dergelijke berichten.

 
Vriendelijke groet,

 

Team Buurthuis van de Toekomst - Gemeente Den Haag

>>> destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl> 11-8-2015 8:24 >>>

> Schilderswijk, MH17-mensen, ICC, FSB, FBI, Bundesnachrichtendienst,

Swiss, Mehrdemokratie,

Schilderwijk- mensen en MH17-mensen moeten aanvaarden

'dat Parlement, Koningshuis & Lobby deze groepen

gaat misbruiken als dekmantel voor hun oorlogs-makerij'.

De media liegt over zeer belangrijke zaken:

Obama gaat Russische journalisten in de Baltics betalen om hun volk te

verraden.

Obama wil dat EU- Navo- InternationaalStrafhof hem helpen bij het onder

bedwang

houden van Russen.
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Putin is te kinderachtig om dit proces juridisch correct te stoppen.

Hij kan het stoppen via een rechtzaak tegen NL- EU bij het

InternationaalGerechtshof.

Obama regelt dus dat NL-bedrijven failliet gaan door zijn manipulaties
en vertoruwt erop dat NL- ICC help steunen. Rusland kijkt lachend toe.

AngelaMerkel wil ook dat het ICC haar - EU- Obama blijft helpen bij het

vernietigen

van burgers - in rusland & Baltics -.

Zij heeft extra zwaar Defensiepersoneel naar Baltics & Polen gestuurd om

daar
de oorlog tegen Rusland te voeden.

De Elite-moordenaarsclub van NL wil deze oorlog...om in hun

arbeidscontracten

te kunnen blijven. Maar dit is tijdelijk; de oorlog zal winnen, binnen Europa.

De NL-economie & rechtstaat worden dus heel veel zwakker; media-
verhalen over

economische groei zijn misleiding. Waar zijn die 1 miljoen banen die NL

echt nodig heeft?

En dan hebben wij nog vluchtelingen-stromen......

Snap je!?

http://sputniknews.com/world/20150810/1025570995.html

http://www.desireestokkel-nl.net/icc-rechtzaak-nl-deel-2.html

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

/icc.lawcase.nato.navo.un.charter.nl.dictatorship.war.russia.china.10may2015.pdf

De MH17-mensen moeten zich deze maanden verdedigen.

Laten zij de haat op haar beloop... zullen zij misbruikt worden in de MH17-rapporten.

DesireeStokkel

www.desireestokkel-nl.net

This new site will replace www.desireestokkel.nl from september2015

De disclaimer van toepassing op e-mail van de gemeente Den Haag vindt u op:
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http://www.denhaag.nl/disclaimer
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