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Iran & Co, RepublicNL,

https://nos.nl/artikel/2210170-protest-iran-gaat-door-vannacht-zeker-negen-doden.html
NOS state-media in Holland, willfully builds a Civilwar in and around Iran.
NOS supports the DictatorshipNL - at any cost -, internationally.

Lies about the Hidden Embassy Lobby in which I am the InterimPrimeMinister for Iran,
since 23 oct2017. And its impact int he Arab-world.
Lies about the fact that I took over the UNSG-laboucontract from AntonioGuterres,
who misuses my Humanbody - Social Intelligence - ICC as a murderweapon for his
private Killings & Happy few lifestyle.
Lies about RepublicNL - and the new International Arbitration-courtsystem for enforced Problem-solving behavior.
NOS also supports the mass-murder-policies of the NL Electoral Council - Judiciary - ICC- lobby.

NOS suppports other organisations that also lie about DictatorshipNL is building war.

NOS - ANP - Sanoma / NU - NPO - Persgroep WANT people to live in hel;
for their personal laziness & murderlusts.

DesireeStokkel

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:NOS state-tv NL builds Civil war in Iran = 100% lies Legal Embassy Lobby Fwd: Coffeeshops & Co Fwd: UNsystem
Datum:Tue, 2 Jan 2018 11:12:12 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:media@iranhumanrights.org
CC:info@coffeeshopbond.nl, info@wijzijnproud.nl, woordvoering@knp.politie.nl, ibb@politiebond.nl, communicatie@politieacademie.nl,
Ecrime@politie.nl, juridisch@thuiswinkel.org, Info <info@anvr.nl>, edmond.messchaert@minbzk.nl, a.vanpinxteren@minez.nl,
info@nvsa.nl, communicatie@fier.nl, M.Cheret@reclassering.nl, info@rijksrecherche.nl, nieuwsdienst@telegraaf.nl, Redactie AD.nl
<internet@ad.nl>, economie@nu.nl, ooggetuige@nos.nl, rtlnieuws@rtl.nl, info@burgemeesters.nl, info@wethoudersvereniging.nl,
info@raadslid.nu, redactie@passendonderwijs.nl, DSW Zorgverzekeraar <info@dsw.nl>, Stichting leerKRACHT <info@stichtingleerkracht.nl>, info@mendelcollege.nl, info@marnixcollege.nl, info@marnixcollege.nl, Secretariaat VEBAN <info@veban.nl>,
administratie@zzp-nederland.nl, info@broodfonds.nl, info@nbvn.nl, info@khn.nl, info@detailhandel.nl, Info <info@ltonoord.nl>,
info@nvpluimveehouders.nl, info@devegetarischeslager.nl, dvdriet@cov.nl, limburgonderneemt@mgl.nl, onderwijs@digiloket.nl,
info@raodhoesblerick.nl, ingrid@wongworks.nl, PR-CWGS@campingworld.com, cnbctips@nbcuni.com, fsb@fsb.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, visa_leg@iranianembassy.nl, visa@cambodiaimmigration.org,
mediarelations@klm.com, pers@ah.nl, persinfo@heineken.nl, Washington field <washington.field@ic.fbi.gov>, info@fairtrade.nl,
info@zeehaven.nl, info@vvvterschelling.nl, Korea <korea@korea-dpr.com>, Koreanembassynl <koreanembassynl@mofa.go.kr>,
embacuba@xs4all.nl, echile.holanda@minrel.gob.cl, embassy.thehague@mfa.gov.tr, BMI-I-5@bmi.gv.at, info@landespolizei.li,
info@mehr-demokratie.de, pr@onexim.ru, info@feministpress.org, G.Remmelts@Natuurmonumenten.nl, info@uvw.nl,
info@knrm.nl, m.ruperti@drostenvandevijver.nl, kiesraad@kiesraad.nl, contact@anp.nl, Persgroep Info <info@persgroep.nl>,
karel.verhoeven@standaard.be, CONTACT@THEBLACKSEA.EU, redactia@nineoclock.ro, radiopoland@polskieradio.pl,
info@greekradios.gr, editor@gulf-times.com, editor@jordantimes.com, editor@libyaherald.com, editor@cyprus-mail.com,
editor@cdn-hr-reporter.ca, editor@jordannews.com, editor@libyanexpress.com, scoop@huffingtonpost.com, cnbctips@nbcuni.com,
NBCNewsMediaRelations@nbcuni.com, barbara.levin@turner.com, newsmanager@foxnews.com

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Coffeeshops & Co Fwd: UNsystem must prepare UNSG Stokkel labourcontract Fwd: UNSGguterres = massmurder
Datum:Tue, 2 Jan 2018 09:49:37 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:
CC:

Coffeshops & co,
De hele Wereld weet dat NL Business
'Liever in een Dictatuur leeft - voor Vrijheid voor Burgers folteren / doden dan de RepubliekNL bouwt, met haar veel persoonlijke Opruimmacht in de Lokale Bureaucratie - Parlement'.

Ik - UNSG DesireeStokkel, IPM NL - USA - JP - IR - RU... kan binnen 1 maand
per Decreet een Nieuwe Wietwet voor NL invoeren.

Deze Wietwet moet ik nog schrijven... en hierbij heb ik jullie hulp nodig.
Ik ben een voorstander van het USA-systeem, omdat je dan veel controle over Kwaliteit - Gezondheids Veiligheidsproblemen krijgt... als Overheid & Ondernemer.

2-1-2018 11:13
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Om zeer veel Drugs-problemen in NL te verminderen moet het volgende gebeuren:
Korpsleider ErikAkerboom Politie, staat Internationaal Bekend als de 'Lobby-massa-moordenaar'.
Dictator Markrutte & co willen het volk laten geloven 'dat NL nog nationale veiligheid heeft',
maar internationaal worden wij gezien als '100% Onbetrouwbaar'.

'Ga de weilanden maar tellen; volgende maand hebben wij weer meer Drugs-labs bij de Boer'.
NL-Defensie ...bestaat helemaal niet, internationaal gezien.
Hollandse soldaten moeten dankbaar zijn voor het feit dat ik terroristen kan vragen GEEN soldaten
te doden, nu zij te Achterlijk zijn voor hun Werk.
Snap je wat ik moet doen, om het leven van NL-defensie-personeel te redden?

'Ben ik de enige met Sociale Intelligentie in Holland?'

Okay....
Coffeshops & co moeten volwassen worden en eisen
'Dat Korpsleider Akerboom + Commandanten Defensie worden vervangen in RepubliekNL'.
De Kiesraad moet worden Opgeschoond; dit is super belangrijk voor herstel van vertrouwen in handelsgebied.

Dit geeft jullie Internationale Ondernemersmacht + Persoonlijke Veiligheid + Nationale Veiligheid.

Ik kan in mijn eentje de Criminele bendes - Go Fasts uit Frankrijk / Maffia Italie / Terrorist Africa - Arabia - niet stoppen.

Nu UNSG guterres in Dec2017 naar Holland is afgereisd om hier
Vrijheid voor UNSG guterres Moorden te regelen',

verwacht ik meer problemen vanuit Afrika.

En voor de 10-miljoenste keer:

'Criminelen observeren mij / bellen mij', maar zij zullen mij NIET beschadigen;
dit doen alleen NL-politici - Ondernemers - Docenten - Nep veiligheids mensen'.
En de VN Massa-moordenaarsclub.

O, blijf uit de buurt bij The Profit - Wiet ondernemer - MarcusLemonis.
Hij misbruikt mijn dossier ...
En hij heeft 'een Boek dat ik heb geschreven voor Publicatie van mij Gestolen'.
Hij wil dus zelf alle Sociale Intelligentie 'wel gratis hebben',
terwijl mensen hem miljoenen moeten betalen voor
zijn Small-business EQ. De FBI is hiermee bezig!

Doe eens een keer iets EQ-intelligents, in 2018!
Ik ben de 'Evolutie van de Stomzinnigheid' wel zat.

Desiree

-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:UNsystem must prepare UNSG Stokkel labourcontract Fwd: UNSGguterres = massmurder in the Netherlands = overruled by
DesireeStokkel via FBI - Whitehouse
Datum:Mon, 1 Jan 2018 12:26:15 +0100
Van:DesireeStokkel <destokkel@republiek18nov2016.nl>
Aan:ecosocinfo@un.org
CC:

UNsystem, FBI, FSB, JP, NK, Iran, Dictators Markrutte & King Willem-Alexander,

Its over.
From today - 1 january2018 - on, I take over the UNSG labourcontract.
Prepare my UNSG-labourcontract for a yearincome of 123.000 USA dollar, please.

Plus, benefits for necessary housing & travelling;
under given criminal methods of work by the UN... I can be UNSG from my home.

2-1-2018 11:13
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Starting from 1january2018.
Name: Désirée Elisabeth Stokkel
Date of Birth: 11july1065, Amsterdam - NL.
Address: Donkerelaan 39, 2061 JK in Bloemendaal-nh, the Netherlands.
Social security number & bankaccountnumber : to be sent by mail.

From 1january2018 on the Full UNsystem will be remade & re-anchored from the Torture-treaty;
every single document & communication must be Torture-treaty-proof.

When you think 'that you can continue to assist UNSG guterres with organizing Murder on Individuals',
you'd better leave the UN and find yourself a new job outside the UNsystem .

Yours sincerely,
UNSG DésiréeElisabethStokkel - InterimePrimeMinister for NL + USA + JP + NK + IR.

____________________________________________________________________________________________________________________
USA, Cuba, Canada, EU, Africa, Asia,
Its of utmost importance for your personal safety & security that you read
the letter with which I remove UNSG guterres from his UN-seat.
Via the Embassies & Secruityservices.
UNSG = massmurderer in Holland - EU - ICC
He is going to kill many Americans & Civilians, coming year.
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/icc.unsg.2018.ipm.desireestokkel.ru.jp.ir.nk.cuba.29dec2017.pdf

DesireeStokkel

InterimMinisterPresident NL, per18nov2016.
Geregeld / Organized via 100% corrupt & violent UNSGguterres.

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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