
Onderwerp: ICC.Syrie Son Kadhafi triggers anger in EU= Lies EU-politicians visable/International

Criminal Court

Van: "d.e.stokkel" <d.e.stokkel@online.nl>

Datum: 1-11-2011 11:34

Aan: kawarashed@hotmail.com

Kawarashed,

Als wilt dat Assad verdwijnt en er eerlijke verkiezingen komen in Syrie moet je doen wat ik instrueer.

Je verandert je kijk op het leven volledig.1.

Je erkent dat het ICC een rechtzaak tegen NL verzwijgt voor de wereld, op je website.2.

Je erkent dat er een rechtzaak ligt tegen Rutte & co...dus ook tegen Rosental. Brieven staan op

mijn website.

3.

Je gaat er dus vanuit dat Rutte & co jou en je volk laten folteren & doden om zichzelf uit

ICC-gevangenis te houden.Dit schrijf je op je website.

4.

Je gebruikt op je website de mensenrechtenverdragen in je gesprekken & artikelen..en geeft

aan welke oplossingen je wilt voor welke problemen.

5.

Je erkent dat de standaard-media in NL opzettelijk oorlog aanmaakt door te liegen over ICC......

op je website.

6.

Je erkent dat je weet dat ik zeer nauwe contacten heb mnet de BRICS-landen, wat ertoe leidt

dat de Navo Syrie niet zal platbombarderen

7.

Je erkent dat de VN weigert VN-handvest e.a. verdragen correct toe te passen waardoor

VN-Veiligheidsraad werkt als oorlogsmisdadiger. .

8.

Je bouwt dus het goede syrie zal je dat wilt kennen op je website.

Doe je dit niet zal je altijd worden bedreigd.

AIVD in NL is zwakbegaafd.

Je hebt de vuile spelletjes van politiek & rechterlijke macht onderschat.

Dit zal je zelf moeten veranderen; ik kan het niet voor je doen.

Sls er tijdens de Olympische spelen 2012 terroristische aanslagen plaatsvinden zal Syria ook de

schuld krijgen van het Westen!

Desiree Stokkel

-------- Originele bericht --------
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Aan:kawarashed@hotmail.com

kawarashed@hotmail.com

Alle politici van het NL-parlement & journalisten liegen tegen u!

U wordt door Syrie bespioneert omdat er tegen NL een rechtzaak ligt bij het Internationaal Strafhof.

ICC liegt over Hollandse politici.

Ga naar www.desireestokkel.nl
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Desiree Stokkel

when you don't want to receive my email

inform me on d.e.stokkel@online.nl
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