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14 februari 2018 om 16:55
Aan: communicatierijk@minaz.nl
Cc: Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, fsb@fsb.ru, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>,
embacuba@xs4all.nl, emb_nl@mfa.gov.ua, embassy.thehague@mfa.gov.tr, emb.hague@mfa.no, iac@ieb-ipa.org,
Werkenbij Defensie <info@werkenbijdefensie.nl>, Chinaemb_nl <chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, rtlnieuws@rtl.nl, "St.
Vliegramp MH17" <Stichtingvliegrampmh17@gmail.com>, visa_leg@iranianembassy.nl, Otp informationdesk
<otp.informationdesk@icc-cpi.int>, Info <info@anvr.nl>, fox@fox-it.com, hendriks@richardkorver.nl,
info@diekstravanderlaan.nl, thehague.emb@mfa.gov.ge, meldpunt-handelsbelemmeringen@minbuza.nl,
solliciteren@dsw.nl
Ambassade, RepubliekNL,

MichailSaakasjvilli kan zich in Holland vestigen nu hij een
Nederlandse vrouw heeft.
Maar niet zonder EXTRA terrorisme-gevaar.
Er ligt een ICCrechtzaak tegen Georgia- President MichailSaakasjvili, gestart door Rusland.
Het ICC liegt niet over dit RU-Georgia dossier, maar wel over het NL-dossier dat inherent is
aan dit RU-Georgia dossier.
NL Cameraman Stan Storimans is om het leven gekomen tijdens de RU-Georgia oorlog.
Alle dossiers die met Rusland te maken hebben, moeten worden samengevoegd door ICC.
Dus ook het RU - MH17- Ukraine dossier.
MichailSaaskjvili is vanuit Georgia gevlucht naar Ukraine en is daar Ukraïnes- staatsburger geworden;
daarna is hij via Polen naar NL is gevlucht.
Als ICC niet had gelogen over de ICCrechtzaakNL, was de MH17 niet over Ukraine gevlogen.
Het is nu al bewezen dat het ICC het MH17-dossier vervalst, door te blijven liegen over dossiers in het ICCgebouw.
ICCrechtzaken die de geheime Lobby bepalen.
IK ben tegen RU ook een ICCrechtzaak gestart voor het steunen van DictatuurNL.
Ik ben tegen alle Presidenten een ICCrechtzaak gestart voor het steunen van DictatuurNL.
Hierdoor houd ik opruim-macht binnen NL - ICC - EU - VN,
vooral nu ik VN-baas Guterres blokkeer met Juridisch correcte constructies.
In de Geheime ICC_ambassade-lobby wordt RepubliekNL erkend = er wordt mee gewerkt.
In het openbaar is RepubliekNL 'een internet -spelletje' dat criminaliteit naar NL trekt.
MH17 is voor politici - MH17families aan spelletje, maar niet voor de daders die het vliegtuig hebben
neergehaald.
Nu Michael Saakasjvili in NL is, trekt dit terroristen naar NL.
Dezelfde terroristen die de RU - Georgia - Ukraine oorlogen starten & gaande houden.
Wat verwacht ik?
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=ozFpMxJOG-I.nl.&view=pt&search=sent&th=16195070a75c59b2&siml=16195070a…
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Zowel de Media als Parlement / Koning / Criminele rechters blijven liegen over DictatuurNL tegenover het
volk.
Terwijl de MH17-daders / Terroristen op Aarde elke brief van dit dossier in de Nederlandse taal kunnen lezen.
Media - Parlement - Ambassades blijven Dictatuur NL bouwen, terwijl zij ook RepubliekNL gebruiken voor hun
contracten.
Tegelijkertijd worden er in de Media uitsluitend leugens verteld over Criminaliteit in NL.
Media beschermt Criminele Politie - Defensie - Top.
Kwaadaardige opzettelijk aangemaakte chaos, verwacht ik in NL.
Dit proces stopt alleen als Holland voor het volk ook een RepubliekNL is.
Grote delen van de geheime lobby verdwijnen dan.
Terroristen hebben dan minder te zoeken / vinden in NL.

-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 - Provinvicie 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
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