
-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Ondernemers moeten hysterie Markrutte Rsuland - Oekraine stoppen.

Datum:Thu, 8 Dec 2016 09:30:46 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:publicrelations@wehkamp.nl, pr@bol.com, Monir.Modderman@deBijenkorf.nl,

info@fairtrade.nl, info@eerlijkwinkelen.nl, info@ltonoord.nl,
M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl, administratie@zzp-nederland.nl,
info@broodfonds.nl, info@zzpcentrum.nl, info@tts.nl, info@transconsult.nl,
export@simex.nl, info@allround-transport.nl, rusembassynl@mid.ru, fsb@fsb.ru,
pr_dept@sputniknews.com, ask@kommersantuk.com, pr@onexim.ru,
producers@rttv.ru, dip@mid.ru, info@primamedia.ru, blijfdenkenaan@gmail.com,
Stichtingvliegrampmh17@gmail.com, emb_nl@mfa.gov.ua, info@hg.mofa.go.jp,
info@embassyofmyanmar.be, embassy.haag@mfa.ee, press.release@china.org.cn,
ppm@pmo.gov.my, consulate.hga@mfa.gov.hu, ambassade.monaco@skynet.be,
emb.lahaya@maec.es, presidente@pec.governo.it, info.mfa@gov.mt,
pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, armeewaffen@vtg.admin.ch,
hay.vertretung@eda.admin.ch, den-haag-ob@bmeia.gv.at,
embassy.netherlands@mfa.gov.lv, hague@embassy.mzv.cz, embassy.hague@mfa.rs,
emb_nl@mfa.gov.ua, lahaye.amb@mae.etat.lu, embassy.haag@mfa.ee,
sanomat.haa@formin.fi, haaamb@um.dk, emb.hague@mfa.no,
ambassaden.haag@gov.se, ceu@gov.scot, SupremeCourt@courts.ie,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, haga@mae.ro, emb.hague@mzv.sk, korea@korea-
dpr.com, korean@kbs.co.kr, letterbox@dailystar.com.lb, nlemb@mofa.gov.sa,
iranemb.kul@mfa.gov.ir, info@kuwaitembassy.nl, info@embassyofoman.nl,
webmaster@indianembassy.nl, correo@presidencia.gob.bo, embve.bebrs@mppre.gob.ve,
brusselspe@gmail.com, Stop the War Coalition <office@stopwar.org.uk>,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, Embassy.Hague@mfa.bg, info@ethiopianembassy.be,
info@amba-mali.be, embassy.malawi@skynet.be, embassy@uzbekistan.be,
irak@skynet.be, thehague@tamseel-ecs.gov.eg, boc@pm.gov.tn, ambalg3@ziggo.nl,
enquiry@1835500.gov.hk, eacenq@reo.gov.hk, hadgen@had.gov.hk,
info@embassyofmyanmar.be, washington.field@ic.fbi.gov,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@arubahuis.nl, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
emb.angola.nl@gmail.com, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de, kapo@kapo.ee,
post@pst.politiet.no, info@ottawapolice.ca, armeewaffen@vtg.admin.ch,
telejato@libero.it, embassy.thehague@mfa.gov.tr, redactie@tweakers.net,
woordvoering@knp.politie.nl, valse-email@fraudehelpdesk.nl, pm@pm.gov.pt,
bruxelas@mne.pt

Ondernemers,

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/article/detail/4430175/2016/12/08/Adviesraad-Rutte-
ratificeer-Oekraineverdrag.dhtml

Markrutte moet worden gestopt!
De Adviesraad Internationale Zaken = 100% onbetrouwbaar, evenals de Raad van State - 
Rechtspraak - Staatscourant.

Bedrijven kunnen zaken doen met Rusland... en er komt geen oorlog.

Putin speelt altijd spelletjes!

Ook met mij; ik ben vogelvrij in Rusland = ik kan alles zeggen & doen, bij iedereen.

Maar, Putin doet nu niet wat hij moet doen = InternationaalStrafhof leugens stoppen.
Rusland trekt zich terug uit het ICC zonder dit ICC op te schonen.
Deze shit-job laat hij aan mij over; hij weet hoe machtig ik ben binnen ambassades en in
oorlogsgebied.

De wijze waarop Putin - Medvedev met mij omgaan is fout.... Het houdt problemen langdurig in stand.

Maar, Putin... treitert Markrutte - EU opzettelijk omdat zij hem treiteren.
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De EU- RU relatie heeft een held nodig.
Ik ben er al... en nu de Ondernemers nog
die eisen dat zij weer normaal zaken met Rusland mogen doen.

Hu, Hu ... Hu... wel vanaf de GrondwetRepubliek NL!

Dan kunnen jullie vandaag nog aan de slag.
http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html

Ondernemers moeten heel veel Sociaal Juridisch Intelligenter worden!

Ondernemers in NL zijn laf = zij houden moordenaars aan de macht in het parlement
en gaan liever failliet dan dat zij het parlement dwingen Juridisch Correct te Werken.
Hoe haal je het in je hoofd!?

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Fwd: Imams Moslims Fairtrade in Juridische realiteit 18nov2016 ambassade - ICC- EU -

VN
Datum:Wed, 7 Dec 2016 10:18:10 +0100

Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:publicrelations@wehkamp.nl, pr@bol.com, Monir.Modderman@deBijenkorf.nl,

corpcom@asml.com, media-nl@shell.com, mediarelations@klm.com,
M.vantPadBosch@Natuurmonumenten.nl

Wehkamp,  Bol.com, Bijenkorf, KLM, ASML, Natuurmonumenten,

Leugens van het parlement- Thehaguesecuritydelta lobby moeten worden gestopt.

Het is sinds 18nov2016 mogelijk - en zelfs wettelijk verplicht - voor bedrijven
om 'de Elite-moordenaarsclub' links te laten liggen en een Fairtrade-wereld te bouwen.

Ik ben met Putin bezig; ik krijg wel Fairtrade in Rusland.

Dus, als jullie nu ook even 'slimmer' gaan werken, verdwijnt de Criminele ONZIN
uit het parlement - EU - VN   en krijgen wij een sterkere economie.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht --------
Onderwerp:Imams Moslims Fairtrade in Juridische realiteit 18nov2016 ambassade - ICC- EU - VN

Datum:Wed, 7 Dec 2016 08:51:10 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>

Fairtrade-mensen, Imams, Ambassades, Dictator Markrutte, Dictator FransTimmermans,

ICC-lobby,

Imams in NL leven als vanaf mei2007 in een juridische realiteit, namelijk:
'Er ligt een ICC-rechtzaak tegen NL +   Parlement - Koning - Lobby - Media liegen hierover'.

Hierdoor zijn al de Midden-oosten oorlogen ontstaan; deze oorlogen hadden niet zo lang hoeven
duren en niet zo gewelddadig hoeven zijn... als het ICC geen witwaspraktijk voor EU-moord zou zijn...
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Op 18nov2016 heb ik een nieuwe juridische realiteit verankerd in NL - EU - VN.
'Ik eis het arbeidsontract InterimMinisterPresident NL op en voer per decreet de
GrondwetRepubliekNL in'.

Voor Imams - Ambassades is dit dus de echte wereld; de Hollander weigert in de juridische realiteit te
leven.

Terwijl er deze week in het NL-parlement een LUL-debat over Turkije in NL - EU wordt gevoerd,
is Turkije stiekem bezig met het schoonvegen van het MinAz en MinDefensie... met
mijn dossier - brieven in de hand.

Moslims hebben dus de MEESTE OPRUIM-macht in NL;

Fairtrade- mensen hebben dit ook... , maar willen deze macht niet hebben.

De Hollander heeft een extreem laag gevoel van Eigenwaarde - EigenEffectiviteit - Zwelgt in
Zelfmedelijden -
kan geen NL - Dictatoren passeren om zij geliefd wil zijn..... en gaat liever failliet met een berg
schulden in
de Schuldhulpverlening... dan dat zij de Niuewe Juridische Realiteit aanvaardt en omzet in productie.

Een slimme Hollander schuift ons gewelddadig waanzinnig parlement op zij... en bouwt the Nieuwe
Fairtrade wereld, op mijn instructie.  
Je bouwt een 1-persoons-toko, dus je kan mijn instructie 'probleemloos' uitvoeren.

Het enige wat je moet doen is zeggen tegen onze NL-dictatoren:

'Stop maar met dat GELUL van je;
wij werken vanaf 18nov2016 met de GrondwetRepubliek NL... Ook als jij blijft liegen -
moorden.
Ook als deze GrondwetRepubliek NL + 3 bouwwetten Republiek NL niet staan afgekondigd
in de
Staatscourant. Rechtspraak - ICC houden zich niet aan de Staatscourant, dus doen wij dit
ook niet meer'.

Oké, het is wel tijd dat de versplintering in NL stopt.
Moslim-scholen doen het goed in NL (die kids hebben beter onderwijs gehad dan mijn dochter)

Imams kunnen veel beter in de realiteit leven dan NL-ers.
Vanaf vandaag gaan Imams dus openlijk - actief samenwerken met de Fairtrade-wereld;
een nieuwe economie bouwen.

Ik weet niet of Erdogan openlijk afkondigd 'dat hij mij - Desireestokkel - heeft geaccepteerd'.
Dit hangt natuurlijk af van de mate van gehuichel en getreiter in het NL-parlement deze week.

Ik ben niet bang voor de gevolgen; ik weet al heel lang HOE ambassades - veiligheidsdiensten
op mij reageren. Ook als het niet in de krant staat of op tv komt!

With regards,
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DesireeStokkel

donkerelaan 39

2061jk bloemendaal

ICClawcase against NL OTP-CR-407/07

www.desireestokkel-nl.net

www.nieuwswet-newslaw.org

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/grondwet.nederland.2014.repuliek.politiekepartijen.kiesraad.koningshuis.genocide.icc.rechtspraak.pdf

http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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