4-6-2018

Gmail - Internationale Student - Engels - Bestuur / Tatasteel liegt en geeft bedrijf kado aan Trump

desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>

Internationale Student - Engels - Bestuur / Tatasteel liegt en geeft bedrijf kado aan
Trump
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
4 juni 2018 om 09:09
Aan: pers@beteronderwijsnederland.nl
Cc: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl, receptie@nieuwspoort.nl, recruitment.nl@tatasteel.com, Info <info@anvr.nl>,
info@ambulancezorg.nl, info@brandweeraa.nl, info@mkb-amsterdam.nl, info@bouwendnederland.nl,
info@matafbouw.nl, knaw@knaw.nl, communicatierijk@minaz.nl, info@dnb.nl, info@banktencate.nl,
ondernemingskamer@rechtspraak.nl, info@zeehaven.nl, Provincie Noord Holland <post@noord-holland.nl>,
post@rijnland.net, info@energie-nederland.nl, persvoorlichting@knvb.nl, info@diekstravanderlaan.nl, info@sleepwet.nl,
info@mendelcollege.nl, info@marnixcollege.nl, info@marechausseevereniging.nl, redactie@studenten.net,
redactie@luchtvaartnieuws.nl, redactie@passendonderwijs.nl, redactie@zandvoortsecourant.nl, "Redactie NU.nl"
<redactie@nu.nl>, ooggetuige@nos.nl, onderwijs@digiloket.nl, onderwijs@cnv.nl, Werkenbij Defensie
<info@werkenbijdefensie.nl>, werkgeverslijn@awvn.nl, info@boerenhart.nl, info@jen-npo.org, rtlnieuws@rtl.nl,
info@rijksrecherche.nl, RIVMnl <info@rivm.nl>, persvoorlichting@fnv.nl, persvoorlichting@tweedekamer.nl,
sgp@tweedekamer.nl, bestuur@christenunie.nl, hendriks@richardkorver.nl, walterlennertz@osf.nl, info@velsen.nl,
info@taxeco.nl, contact@republikeinen.nl, info@fraude.nl, info@knb.nl, info@giethoornonderneemt.nl,
arnold.karskens@skynet.be, info@knrm.nl
BON, Scholen, RepubliekNL,
Ik heb een zoon die Sterrenkunde studeert, met autisme.
Hij studeert voornamelijk in Engels = hij vindt het goed.
Of studenten Engels als hoofdtaal kunnen aanvaarden in een studie
hangt sterk af de cursusinhoud.
Psychologie doe voornamelijk in het Nederlands, net als Huisarts.

Er is een veel groter probleem = nutteloze Cursus inhoud.
De Universitaire studie kent geen Evolutie van Juridische Intelligentie
= dee Echte ICC-Ambssadelobby die ik bewijs op mijn websites is
niet terug te vinden in de Studies.
Gevaarlijk & dom.
Een heel helder voorbeeld.

Het Bestuur van Tatasteel = Lid van de Elite-Moordenaarsclub
en houdt met grote kracht onze Maffia-Koning WA in zijn
arbeidscontract.

Terwijl de hele Wereld al vanaf 2juni2014 weet dat Koning WA & familie
'voor de LOL burgers rechtenloos maken & doden'.
Holland verliest Tatasteel aan andere landen die slimmer omgaan met mijn
Rechtsgeldig bewijs.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163c9a0becd279dc&s
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De Directie van Tatasteel heeft geen Evolutie-intelligentie = boycot Evolutie van het
Recht voor de burger:
Juridisch correcte oplossing voor behoud van groeiend Tatasteel:
Het enige wat het Bestuur dient te doen is zeggen:
Wij komen naar buiten met de Echte Juridisch constructie tie Trump misbruikt.
Wij Tatasteel hebben de afgelopen jaren niet slim gecommuniceerd.
Wij hebben te lang gewacht op eerlijkheid van DictatorMarkrutte & Maffia Koning
WA.
Wij hebben DesireeStokkel mishandeld... door haar te laten wachten op onze
Eerlijkheid.
Wij hebben niet aan het volk willen uitleggen dat wij weten dat Holland
een Dictatuur is per 2juni2014; Koning WA weigert de Grondwet uit te voeren.
DesireeStokkel heeft tegen Koning WA een ICCrechtzaakNL gestart,
- omdat hij weigert Politici die burgers folteren - doden te stpppen.
- omdat hij weigert Criminele rechters te verwijderen uit het rechtsysteem
en weigert de HogeRaad / Rechtspraak op te schonen.
DesireeStokkel zegt altijd:
'Ik heb alleen EQ, geen IQ. Wat flauwekul is..... EQ is sterker ontwikkeld;
EQ is Robot-proof en komt uit de Toekomst.'
Desiree Stokkel heeft een nieuwe GrondwetRepubliek NL geschreven
en deze gaat per 2juni2014 rond in de ICC-Ambassade-lobby.
Zij heeft ook gewacht op de nieuwe VN-baas AntonioGuterres;
zij heeft bij hem de RepubliekNL opge-eisd.
En het arbeidscontract InterimMinisterPresident van Nederland... om de
Rechtstaat NL te herstellen.

UNSG-guterres misbruikt deze Rechtsfeiten voor het organiseren van zijn
persoonlijke corruptie & Vrijheid tot Moord ..... bij onze maffia - Koninklijke
familie en het corrupte Parlement.

Tatasteel is lange tijd meegegaan in deze lobby.
Dit doen wij niet langer.
Wij willen Tatasteel behouden voor ht Nederlandse volk,
dus leggen wij nu deze Juridische Waarheid op tafel voor het volk.
Dit hadden wij veel eerder moeten doen.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163c9a0becd279dc&s

4-6-2018

Gmail - Internationale Student - Engels - Bestuur / Tatasteel liegt en geeft bedrijf kado aan Trump

Desiree is namelijk Superslim:
Toen bleek dat UNSG guterres zijn arbeidscontract misbruikt om van
zichzelf
een Dictator boven de wet te maken,
heeft Desiree het Arbeidscontract overgenomen van:
De Presidenten van USA - RU - IR - JP - NK - UK.
dit is mogelijk nu deze landen weigeren het VN-verdrag - Folterverdrag te
benutten
om hun eigen volk een leven in een Rechtstaat te waarborgen.
Omdat President Trump weigert de DictatuurNederland te stoppen
- wat hij wel verplicht is volgens het Folterverdrag heeft Desiree tegen hem een ICCrechtzaak NL gestart.
Dit betekent:
Trump kan de ICC-Ambassade-lobby niet misbruikt voor
het aanrichten van juridische & economische rampen.
Desiree heeft op 25sept2017 het Arbeidscontract van DonaldTrump
overgenomen.
Dit betekent dat zij - samen met de FBI - heeft geregeld
'dat Trump moet gehoorzamen aan Desiree'.
Zij heeft zelfs afgelopen maand een nieuwe Grondwet voor
de Verenigde Staten per decreet ingevoerd.

Tatasteel heeft nu een zware wettelijke plicht
- die wij dus eerder aan het volk hadden moeten uitleggen -:
Tatasteel stelt nu in het openbaar
'dat DonaldTrump niet de macht heeft op het Wittehuis,
omdat DesireeStokkel bewijst dat hij het InternationaalStrafhof
misbruikt als lobby-systeem voor het organiseren van zijn privé
corruptie & moorden.
Dit is de oorzaak van het feit dat er geen Hollandse politici gaan naar
het Wittehuis, momenteel.
Een Handelsoorlog is niet nodig, nu Trunp geen macht heeft op het
Wittehuis.
Alle besluiten die Trump heeft genomen vanaf 25sept2017 zijn niet
rechtsgeldig'.
Tatasteel wil dat de ICCrechtzaakNL wordt afgesloten met een Schikking en
Schadevergoeding zoals
DesireeStokkel wil.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163c9a0becd279dc&s
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Tatasteel wil ook dat Desiree haar arbeidscontract
InterimMinisterPresident krijgt, per 18nov2016.
En dat zij voor het volk Nieuwe Verkiezingen uitschrijft voor de Gekozen
MinisterPresident.
De Grondwet RepubliekNL geeft het volk de macht om een Minister
President te kiezen.
Vanaf de dag dat Desiree Stokkel deze door het volk gekozen MP in zijn of
haar arbeidscontract
schrijft... is Nederland weer een Rechtstaat voor alle burgers.

Nu deze waarheid in de media ligt...
is de Onderhandelingspositie van Tatasteel sterk & rechtvaardig'.

Waardoor weigert Tatasteel het bedrijf te redden voor Nederland?
Het Bestuur van Holland bestaat uit niet-ge-emancipeerde - brallende- corrupt
denkende mannen
'die zich geliefd willen voelen'.
Vrouwen zijn te kinderachtig om Rechtstaat NL te redden van de ondergang.

Holland is de macht over NL kwijt.... door deze kleinzierige management mentaliteit.
O..... De Afrikanen hebben de Echte Macht in NL
= ICC-personeel is Afrikaans an zij gaan nauw samenwerken met het Afrikaanse
Mensenrechtehof...
aan het stilleggen van de Europese- economie.
Het personeel van het ICC & ACHR folteren - doden personen voor iedereen die hen
doorvoor beloond.
Het ICC & ACHR regelen faillisementen ... voor iedereen die hen doorvoor betaald /
beloond.

Buitenlandse studenten komen in grote getalen naar NL-universiteiten
om Holland te bespioneren en te kunnen overnemen... via de corrupte ICCambassadelobby.
Met goedkeuring van alle NEP-professoren die Holland kent.

Mendelcollege & Marnixcollege,
Het is tijd dat jullie opstaan en in het openbaar Hollandse bedrijven redden van de ondergang.
Nederland kan binnen 1 maand failliet zijn.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163c9a0becd279dc&s
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-DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal-nh
0238887862 Phonetap

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.
UNSG per 1jan2018, organized via FBI & Embassies on Earth.

Rechtsgeldig bewijs op / Legally valid evidence on:
Op grond van het Folterverdrag heeft u de wettelijke plicht
om NL-parlement - Koning - Rechtspraak - Politie - Defensie Gemeente - Provincie te dwingen te stoppen met
organiseren van Moord op Burgers.

http://www.desireestokkel-nl.net/
https://www.republiek-nederland-18nov2016.com/
https://www.criminelerechters-criminal-judges.com/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=eXzQUY_vs04.nl.&cbl=gmail_fe_180516.06_p8&view=pt&search=sent&th=163c9a0becd279dc&s

