
Onderwerp: Fwd: NVVE kwaad over juridisch advies
Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>

Datum: 21-1-2011 10:35

Aan: secr@orde.nl, info@gr.nl

Orde van medisch Specialisten,    Gezondheidsraad,

U mag NVVE-oprichters niet blindelings vertrouwen.

Zij willen geen juridisch correcte wet maken!

Mijn persoonlijke visie op zelf-doding.

Op mijn 17e ben ik door een Godswonder - verbazingwekkend schadevrij -

blijven leven na suïcide.

Eenmaal thuis gekomen probeerde mijn moeder mij te doden.

Ik wilde altijd dood....en dit had ook beter geweest...voor mij...

Nu ben ik opnieuw een Godswonder, tegen wil en dank.

Ik ben de 1ste vrouw die ontdekt dat rechters burgers vermoorden

op verzoek van politici.

Op mijn website leest u rechtgeldig bewijsmateriaal dat aangeeft dat NL

geen Rechtstaat is.

Burgers - o.a. IK - worden gefolterd & vermoord door Rechters bij de HR

en het Internationaal Strafhof,

op bevel van Balkenende & co...Rutte & co....

Bewijsstukken staan op www.desireestokkel.nl

Middelste tabel,

Ga naar september 2010. 

Voor mij geldt:'Zelfdoding mag altijd....en moet worden

gelegaliseerd'.

Iedereen moet bij een arts/specialist een Dryon-pil kunnen krijgen.

In de wet moet staan aangegeven dat mensen tot 65 jaar eerst verplicht

naar een therapeut moeten.

Er is nuchterheid geboden in NL.

Nu gooien 1500 mensenzichzelf voor de trein. Armoede,

rechtenloosheid...corruptie...

Dit kan ook niet langer zo doorgaan.

Desiree Stokkel
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-------- Originele bericht --------

From:- Tue Jun 08 13:29:03 2010

X-Mozilla-Status:0001
X-Mozilla-Status2:00800000

X-Mozilla-Keys:

Message-ID:<4C0E297F.3040601@online.nl>
Date:Tue, 08 Jun 2010 13:29:03 +0200

From:d.e.stokkel <d.e.stokkel@online.nl>

Reply-To:d.e.stokkel@online.nl
User-Agent:Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl;

rv:1.9.1.9) Gecko/20100317 Thunderbird/3.0.4

MIME-Version:1.0
To:loket@igz.nl

Subject:NVVE kwaad over juridisch advies

Content-Type:text/html; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding:7bit

Inspectie volksgezondheid,

Deze informatie is van belang voor mensen die te maken krijgen met het

parlement
dat samen met NVVE 'een nieuwe wet gaat maken voor Hulp bij

Zelfdoding ouderen'.

NVVE is woedend op mij.

Ik waarschuw ze op www.nlfschool.com/links  en www.desireestokkel.nl 

voor het rechtsgeldige feit
'dat zij niet zomaar een wet kunnen maken met parlementsleden tegen

wie een rechtzaak ligt

bij het Internationaal Strafhof  wegens 'misdrijven tegen de
menselijkheid''.

Ik ben op 1 mei 2007 een rechtzaak gestart bij het Int.Strafhof tegen de

HR, Balkenende, Remkes,

en vele andere parlementsleden, omdat de HR dossiers weggooit van
burgers die rechtzaken willen starten tegen parlementsleden.

HR werkt dus als terrorist = kiest partij voor politici die doelgericht
burgers (laten)folteren & doden door politici en ambtenaren.

De media verzwijgt dit voor het volk.

Het dossier leest u op mijn websites.

U ontdekt ook dat buitenlandse regeringen, Buckingham palace.... en
anderen mijn rechtzaak bij het ICC erkennen.

En tot overmaat van ramp blijkt het ICC te werken als een Hitler-
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rechtbank die op eigen
initiatief slachtoffers foltert & doodt, om EU-leiders boven de wet te

houden.

FBI, Interpol e.d. zijn op de hoogte.

NVVE mag niet met politici - die werken als dictator - een nieuwe wet
maken.

Burgers kunnen onder deze omstandigheden toch voor moord de

gevangenis in gaan,
als zij meehelpen aan zelfdoding ouderen.

U leest  mijn brieven aan NVVE.   op www.nlfschool.com/links

Ik zie graag dat  goed leest wat er gaande is en goed nadenkt over de

gevolgen hiervan voor u.
Het risico dat u geen rechten heeft is groot in geval van 'Hulp bij

zelfdoding'.

Ik zie ook graag dat u niet zomaar 'doet wat NVVE van u verwacht'.

Het is van groot belang dat u zelf in brieven opschrijft wat u nodig heeft

aan
mensenrechten  op de grens tussen leven en dood.

U mag mij emailen.
U mag zelfs boos zijn, maar onderschat de corruptie & vriendjespolitiek in

het parlement, politie, OM en bij de Hoge Raad niet.

Desiree Stokkel

www.desireestokkel.nl
 

Wilt u geen emails van mij ontvangen bericht dit op

d.e.stokkel@online.nl

d.e.stokkel@newlegalframe.com
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