
 

Euthanasie-protocol
misbruikt als dekmantel 

voor moord op Hollanders in NL... 

Politici, Koninklijke familie, Rechters, Advocaten,
Professoren, Lobbyisten & Media-makers  hebben vrijheid om

burgers te doden via InternationaalStrafhof-corruptie

Per email toegestuurd aan: 
MarkRutte, DSW, Rechtspraak,  Advocatenorde, KNAW,

Thehaguesecuritydelta, ICC, Media, mijn huisarts.

27aug2015

Euthanasie-protocol dat Elite-moordenaarsclub in NL verlamt

Grondwet voor Republiek Nederland 
Artikel 6 Recht op sterven 

1. Elk persoon heeft recht te sterven op een zelfgekozen moment in Nederland op Planeet 
Aarde voor een enkele reis naar de Krachten groter dan onszelf in de Galaxy. 

2. Elk persoon ouder dan 18 jaar heeft het recht op vrijwillige menswaardige 
levensbeëindiging, waarvoor de Gezondheidszorg een middel verstrekt. Een Staten-Generaal
wet bepaalt de regels voor Recht op sterven. 

3. Elk persoon ouder dan 18 jaar die Planeet Aarde vrijwillig wil verlaten moet hiervoor een 
Gezondheidszorg-middel ontvangen dat (drie)3-voudig wordt geregistreerd bij de huisarts, 
apotheek en zorgverzekeraar. 

4. Elk persoon ouder dan 18 jaar die Planeet Aarde vrijwillig wil verlaten moet zich laten 
registreren als zijnde wel of geen Donor. Bij de Donor-registratie staat geregistreerd op 
welke datum de persoon het Gezondheidszorg-middel voor zelfdoding ontvangt van welke 
huisarts, welke apotheek en bij welke zorgverzekeraar. De houdbaarheidsdatum, 
productienummer en fabrikant naam van dit zelfdodings-middel worden geregistreerd bij de 
Donor-registratie. 

5. Elk persoon die zelf de Grondwet 2014 en Mensenrechtenverdragen niet correct uitvoert, 
maar een medemens wel dwingt te blijven leven, is schuldig aan folteren. 

Wat wil ik bereiken?

• Stoppen zelfdodingen op het spoor, voor de trein

• Stoppen half-bakken zelfdodingen die leiden tot gehandicapt-zijn

• Stoppen van de Elite-moordenaarsclub, die in de media de Stervenswens van burgers
misbruikt als dekmantel voor moord die zij stiekem uitvoeren.

• Stoppen van folteren van burgers met een Stervenswens, door de Elite-
moordenaarsclub, die debatteren over de Stervenswens ziet als bewijs van hun 
sociale gedrag in de samenleving. 
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• Stoppen van de poortwachterspositie van de huisarts, die veroordeeld kan worden 
voor Moord per Bureaucratie tijdens huidige Euthanasie verzoeken. 
Politici – koninklijke familie – advocaten – rechters – professoren – lobbyisten- 
journalisten worden niet strafrechtelijk vervolgd  en veroordeeld voor folteren & 
moord in Nederland. 

• Het volk zelfbeschikkingsrecht geven over lichaam & leven in de  Grondwet.
Een burger mag niet gedwongen zijn zich dagelijks – een klein beetje – te laten ziek 
– & doodtreiteren voor het psychopatische sadisme van de Elite in NL.

Voorafgaand

Ik ben door Politici, Advocatenorde, Rechtspraak & Lobby gedwongen als 1ste vrouw tegen 
NL een Internationaal Strafhof-rechtszaak te starten, omdat ik als burger met Grondrechten 
in NL wil – en moet leven.

Ik moet vechten tegen poging tot moord op mijn lichaam; Genocide per Bureaucratie.
Dit is onvoorstelbaar 'smerig'.

Als kind ben ik zeer zwaar mishandeld door mijn ouders; in het ziekenhuis dachten 
neurologen toen ik 13 jaar oud was 'dat ik epilepsie heb'. Dozen medicijnen verwerkt , die 
mij dus knettergek maakten.... Pas toen ik 18 was zei een psychiater tegen mij:'Je hebt 
geen epilepsie, de mishandelingen staan vast in je hersenen. Dit blijft de rest van je leven'.
Ik ben ouder geworden... en kan goed met mijn lichaam omgaan.
Maar, nu ik onder continue doodsbedreiging leef – en de daders mij uitlachen –  heeft mijn 
lichaam het zwaar. Het is wachten op de dag dat ik met een herseninfarct per ambulance 
het ziekenhuis word  ingereden. Dit is Folteren, omdat ik de machtsmisbruikers niet kan 
stoppen via de rechter.

De Elite heeft de afgelopen 8 jaar een systeem ontwikkelt waarmee zij zeer 
eenvoudig burgers kunnen folteren, doden en laten verdwijnen. Hierbij worden zij 
geholpen door het ICC- VN- EU.
Alle machthebbers die onze Overheid duiden aan het volk, zijn lid van de Elite-
moordenaarsclub.
Zij worden doorlopend machtiger, gewelddadiger en sturen het aan op oorlog, voor behoud 
van hun zeer luxe leventje.

Patientenorganisaties en Vakbonden  hebben mij het gebouw uitgetrapt, omdat zij ook lid 
willen zijn van de Lobbyisten-Elite die politici helpen bij het  stiekem vernietigen van 
mensen. 

Zij misbruiken mijn lichaam en dossier van de Rechtszaak tegen NL bij het ICC, om 
systemen te bouwen waarmee zij elkaar aan de macht houden/helpen en dus mensen 
vernietigen.

Ga naar mijn website www.desireestokkel-nl.net voor bewijsstukken.

De 298 MH17 doden hadden voorkomen kunnen worden als het volk de werkwijze van de 
Elite-moordenaarsclub zou kennen en doorzien.

De moord op Linda van der Giesen bij het Waalwijkse ziekenhuis had voorkomen kunnen 
worden.... 

Nederlanders weten niet meer 'Wie hun Vriend of Vijand is' in Holland
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Volgens de Grondwet & Mensenrechtenverdragen heb ik recht op het Arbeidscontract van de
Minister-President van Nederland.
Ik ben tegen alle Parlementsleden, Koning & Lobbyisten een ICC-rechtzaak gestart nu zij 
mijn leven misbruiken voor het doden van andere mensen.

Nederland moet een Republiek worden, om de Rechtstaat NL te waarborgen.
http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
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