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IMMI,   Julian Assange, Bradley Manning,

2e Deel van deze email is geschreven in Nederlands. Email wordt gepubliceerd op www.newlegalframe.com

2e Part if this email is wri�en in Dutch. Email will be published on www.newlegalframe.com

Julian,

You've got a responsibility towards Bradley Manning.

You can get him out of prison; this is your task.

Wikileaks is not about you, its about Peace & Jus$ce.

I have given you a new pla&orm on your Timeline,  namely the Interna$onal Criminal Court.

You refuse to use the truth about ICC for 1) protec$ng yourself...

and 2) giving manning Human rights.

I know you state in the media:'Journalists are warcriminals, they don't tell the truth'.

You don't tell the truth yourself either anymore...

I believe that you keep the ICC-truth in store for the day you will be extradited to USA.

But, this is not how the Truth-systems works!

You will be extradited to the USA when you hide the ICC-truth for the big public much longer,

because you have people tortured & killed for you own phantasy-world and by politcians, journalists,

ICC-prosecutors and-judges.

You are playing a dirty games with the lives of individuals because you believe

'that truth coming from embassies & politcians is more relevant thant the truth of individuals'.

Wrong!

The truth of individuals is Now more important because the truth in your cabels is old-fashion.

Eurocrisis, Libya-war...changes in Arabia, Africa...have minimalized the value of your cables.

Soon, the Kadhafi-family will have their say in NL;

ICC & Militairy court = they want to start a lawcase against Nato.

Wikileaks-readers will doscover 'that you have known about the fact that ICC is a Lobby-& Assasina$oncentre,

but that you did not inform Earth about this truth, now it originates with me'.

My life is not in more danger tomorrow than it is today...when you explain the ICC-truth to Earth!

people will know:'that you could have minimalized the consequences of the Libya-war by saing:

'There is an ICC-lawcase against NL, obama, Clinton, Cameron, Medeved & Pu$n, started by a Dutch woman

who is now being

tortured herself by ICC-prosecutors and-judges...and UN Ban kimoon'.
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On one hand you call names to the media; on the other hand you are just as lazy & unscroupulous as the media

is.

I want you to tell Earth the ICC-truth.

because lawyers will change theri thinking-pa�ern about jus$ce for Manning.

Clinton can no longer keer Manning imprisoned.

And...you will not be extradited to USA for torturing.

Grow up Julian!

Do as I tell you; you know my female intelligence has more EQ than you male brain.

I will try to sent this message to Bradley Manning.

Desiree

Superearth is our home-planet.

We are both 'Go-betweens with an assignment for Earth'.

My tribe has more EQ...and EQ-builders-skills....thatn yours. Yours is a laptop-tribe.

Gods & Goddesses will not forgive you when you don't move on to the next pla2orm for EQ = ICC.

I told you:' I will teach you about Love..for All of Us...but never try to Frame & F...  me'.

Julian,

Je hebt tegenover Bradley Manning een verantwoordelijkheid.

Je kan hem uit de cel halen; dit moet je doen.

Wikileaks gaat niet over jou, het gaat over Vrede & Rechtvaardigheid.

Ik heb je een nieuw pla&orm op je Tijdbalk gegeven, namelijk het Interna$onaal Stra>of.

Je weigert de waarheid over het ICC te gebruiken om 1) jezelf te beschermen ...

en 2) Manning mensenrechten te geven.

Ik weet dat je in de media zegt:'journalisten zijn oorlogsmisdadigers, zij vertellen de waarheid niet'.

Je vertelt zelf ook de waarheid niet meer...

Ik denk dat je de ICC-waarheid achter de hand houdt voor de dag dat je wordt uitgeleverd aan USA.

Maar, zo werkt het Waarheids-systeem niet!

Je zal worden uitgeleverd als je de waarheid rond ICC nog langer verzwijgt voor het grote publiek,

omdat je mensen laat folteren & doden voor  je eigen fantasiewereld en door poli$ci, journalisten &

ICC-aanklagers en -rechters.

Je speelt een smerig spelletje met het leven van individuele burgers omdat jij denkt 'dat de waarheid

a?oms$g van ambassades & poli$ci belangrijker is dan de waarheid van individuen is'.
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Fout!

De waarheid van individuen is Nu belangrijker omdat jouw waarheid in al die kabels ouderwets is!

Eurocrisis, Libie-oorlog....veranderingen in Arabia, Africa hebben de waarde van jouw kabel-nieuws

geminimaliseerd.

Binnenkort komt de Kadhafi-familie aan het woord in NL;

ICC & Militaire rechtbank = zij willen een rechtzaak starten tegen Navo.

Wikileaks-lezers zullen dan ontdekken dat jij al heel lang wist dat het ICC een Lobby- & Liquida$ecentrum is,

maar dat je

deze waarheid niet aan de wereld hebt uitgelegd, omdat deze waarheid oorspronkelijk van mij a?oms$g is.

Mijn leven is morgen niet meer in gevaar dan het nu is... als jij de ICC-waarheid aan de wereld uitlegd!

Mensen zullen weten dat jij de gevolgen van de Libie-oorlog had kunnen minimaliseren...

door te zeggen:  'Er ligt tegen NL, Obama, Clinton, Cameron, Medvedev & Pu$n een rechtzaak bij het ICC,

gestart door een Hollandse vrouw die zelf wordt gefolterd...door ICC-aanklagers &-rechters...plus UN Ban

kimoon.' 

Enerzijds scheldt je dus op de media; anderzijds ben je zelf even lui & gewetensloos als de media.

Ik wil dat je Aarde vertelt war er echt gebeurt bij het ICC.

Omdat daardoor advocaten anders zullen gaan denken voor Bradley Manning.

Clinton kan niet langer Manning gevangen houden.

En...jij zal niet worden uitgeleverd aan USA voor folteringen.

Groei op, Julian!

Doe wat ik je zeg; je weet dat mijn vrouwelijke intelligen8e meer EQ hee9 dan jouw mannelijke brein.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl

when you don't want to receive my email inform me on d.e.stokkel@online.nl
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