7-4-2018

Gmail - Fwd: Zelfmoordkist = Einde Planeet - Kalender - Mensheid Forenshisch Patholoog Frank van de Goot,

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

Fwd: Zelfmoordkist = Einde Planeet - Kalender - Mensheid Forenshisch
Patholoog Frank van de Goot,
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
7 april 2018 om 07:20
Aan: info@donorregister.nl
Cc: j.jongeling@rathenau.nl, w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@rivm.nl, media@esa.int,
communicatierijk@minaz.nl, h.hanemaaijer@minez.nl, info@rijksrecherche.nl, Ecrime@politie.nl, info@burgemeesters.nl,
G.Remmelts@natuurmonumenten.nl, info@nvve.nl, info@diekstravanderlaan.nl, hendriks@richardkorver.nl, lhv@lhv.nl,
r.buis@verzekeraars.nl, info@njr.nl, j.vangog@nvvp.net, klachtencoordinator@afm.nl, info@energie-nederland.nl,
info@wijzijnproud.nl, info@wethoudersvereniging.nl, info@raadslid.nu, rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl, iac@iebipa.org, info@bunkertheaterzaken.nl, redactie@studenten.net, redactie@balansdigitaal.nl, redactie@luchtvaartnieuws.nl,
redactie@passendonderwijs.nl, "Redactie NU.nl" <redactie@nu.nl>
Medisch Juridische wereld in RepubliekNL & HansLebbis,

---------- Doorgestuurd bericht ----------

FrankvandeGoot forensisch patholoog,
Deze email = voor ons gezamenlijk EQ-Autismewerk.
Deze email richt ik aan jou, maar bij het doorsturen van deze tekst
aan Medische-Juridische wereld, verwijder ik je emailadres.

Zelfmoordkist kan niet op Aarde!
Ik werd vanochtend wakker met een Kijkje in de Toekomst in mijn hoofd.
Zwaar & Pijnlijk.
Hier gaan wij....
De Zelfmoordkist een DHZ-project. Alleen handige personen kunnen de kist bouwen.
Gehandicapten kunnen geen gebruik maken van deze methode = het lichaam werkt niet mee.
Zelfs ik - handig genoeg bij leeftijd 52 jaar - kan de kist niet bouwen;
mijn gezichtsvermogen werkt in tijdvlakken = soms zie ik het wel, soms niet.
Stikstof wordt aangeleverd in een capsule; vanaf welk distributiepunt? De Apotheek? Het RIVM?
Stikstof = levensgevaarlijk. Resten in de atmosfeer Doden het Leven op Aarde +
Veranderen de Tijd = kalender verandert.
Wij maken van Aarde dus een Stikstofplaneet.
Mensenlichaam bij perfect gebouwde Zkist:
= paniek kan intreden zodra de deksel sluit; de mens wordt wild en breekt de Zkist aan
stukken
= mensenlichaam is beschadigd en heeft medische zorg nodig
= stikstof komt in de lucht bij Zelf-slopende Zkist
= Milieustraat-personeel komt in een chemische wereld terecht
- zo maar ergens in de natuur - en kan zichzelf niet altijd beschermen.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=nWO0qIxNfQw.nl.&view=pt&search=sent&th=1629e8cc15defd79&siml=1629e8cc15defd79&mb=1
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Het mensenlichaam bij half-bakken DHZ-werk rond de Zkist
= gehandicapt
= half-dode staat ergens in de Natuur en is tijdelijk onvindbaar, terwijl deze persoon
medische hulp nodig heeft
= half-dode moet vervoerd worden naar ziekenhuis = zelfbescherming hulpverlening is
niet altijd realiseerbaar
Maffia-aspect
= criminelen gaan denken 'dat dit een leuk speeltje is', een soort 'Soap in het dorp'.
= natuur wordt vervuild met 'gebruikte Zkisten'
= stikstof distributie wordt overvallen
= planeet Aarde verandert in een Zombie-planeet = mensen kunnen niet meer goed
leven & werken
= hulpverlening kan zichzelf niet altijd goed beschermen.
Waar halen wij alle Zuurstof vandaan om de schadelijke effecten
van massa-gebruik van vloeibare stikstof te neutraliseren?
Dit artikeltje is leuk, naast de Zkist.
https://www.kokswereld.nl/artikel/stikstof.htm
Zeg Frank, ik houd niet zo van koken... en ik bereid ook geen Stikstof-recepten voor je.

-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
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