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Science in Transi�on,

 

Gaat u de moordenaars-lobby die via het Interna�onaal Stra�of  & HCSS loopt stoppen?

 

Gaat u erkennen dat ik de 1ste NL-vrouw ben die gedwongen door Parlementsleden,

Poli�eke adviseurs een rechtzaak ben gestart bij het ICC?

 

Gaat u aan het volk uitleggen dat het ICC weigert het Statuut van Rome toe te passen

om Moord op Verzoek te kunnen uitvoeren?

 

Gaat u aan het Volk uitleggen dat alle NL-advocaten ac�ef mensen vermoorden op verzoek

van poli�ci, CEOs, en zelfs rechters?

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ca8p1g09UUY&feature=c4-overview&list=UUbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
 

 

De Staking van Advocaten is bedoeld als Dekmantel voor Moord met Voorbedachte rade uitgevoerd door deze stakende Advocaten.

 

Mijn dossier bewijst dat de Raad voor Rechtsbijstand, Advocatenorde willens en wetens poli�ci helpen bij het folteren - rechtenloos maken - en laten verdwijnen van mensen via genocide per Bureaucra�e.

 

Strafrechtadvocaten weten dat ik een rechtzaak tegen l ben gestart bij het ICC.

Weten dat IVCC bewijst een moordwapen te zijn in handen van poli�ci.

 

Strafadvocoten willen deze prak�jk in stand houden, omdat zij de terrorisme-prak�jken van de Hoge Raad niet willen stoppen.

 

Dit willen zij niet omdat zij �jdens hun carriere al�jd de poli�ek & Advocatenorde & Rechtsbijstand hebben geholpen bij het vernie�gen van mensenlevens.

 

Deze vernie�ging kan niet langer anonome blijven.

 

Dus schreeuwen Advocaten in de reguliere media.... Erop vertrouwend dat deze media hun leugens niet uitlegd aan het volk.

 

Ik verwacht dat zeer veel mensen rechtenloos zullen worden komende jaren.

 

h3p://desireestokkel.nl/RaadvoorRechtsbijstand.pdf

 

 

h3p://desireestokkel.nl/index.html

 

h3p://desireestokkel.nl/Int.Stra�of.Rechtzaak.NL.Balkenende.Ru3e.Misdrijven..html

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=S75fHgRsGtY

 

 

 

 

 

Desiree Stokkel

Donkerelaan 39

2061 jk Bloemendaal

 

h3p://www.desireestokkel.nl/

h3p://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ/videos
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