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Pulsvisserij testen op Planeet / Adriaan Rijnsdorp Eenvandaag = assisteert EU bij
organiseren Moord op Burgers
1 bericht
desireestokkelUNSG IPM NL USA RU JP NK IR <d.e.stokkel@gmail.com>
21 januari 2018 om 12:25
Aan: redactie@eenvandaag.nl
Cc: info@visserijservicenederland.nl, service@milieudefensie.nl, secretariaat@vissersbond.nl, Washington field
<washington.field@ic.fbi.gov>, Embjapan <embjapan@lx.mofa.go.jp>, embacuba@xs4all.nl,
embassy.thehague@mfa.gov.tr, info@ottawapolice.ca, iac@ieb-ipa.org, fsb@fsb.ru, pr@onexim.ru, Chinaemb_nl
<chinaemb_nl@mfa.gov.cn>, visa_leg@iranianembassy.nl, vnembassy.nl@mofa.gov.vn, echile.holanda@minrel.gob.cl,
webmaster@africa-union.org, webmaster@indianembassy.nl, contact@aclei.gov.au, tour@president.go.kr, Korea
<korea@korea-dpr.com>, Otp informationdesk <otp.informationdesk@icc-cpi.int>
Visserij, Ambassades,
Ik heb al uitgelegd dat het EU-besluit Puslvisserij niet rechtsgeldig is.
Er ligt een InternationalStrafhof-rechtzaak tegen Markrutte - Koning - Criminele rechters EU-politici. EU-AntonioTajani hoort in de ICC-cel, niet in een EU-arbeidscontract.
Er ligt ook een ICC-rechtzaak tegen NOS / NPO - dus ook Eenvandaag programma-makers'.
Door personen aan de macht te houden die wegens het Organiseren van Moord op Nederlanders,
in NL ... in de cel horen te zitten, zal de Milieu-veilige Visserij niet van de grond komen.
Jullie weten inmiddels dat ik heel veel macht heb binnen ambassades; vooral Opruimmacht.
Volgens de letter van de wet ben ik ook UNSG totdat de UN een nieuwe Juridisch Correct werkende
UNSG kiest.
Wat wil IK?
Ik wil dat Pulsvisserij wordt getest in de verschillende Oceanen;
leegvissen, wel testen.

NIET de Oceaan

Dus?
USA - Japan - Rusland - NorthKorea - SouthKorea - China - Africa - India - Chili - Cuba Australia - Vietnam....
I want an official PulseFishing test, anchored in RepublicNL.
Including the Arbitration-courtsystem for International Trade.

I don't own any technology-knowledge for this task, but you can't fool me around with dictatorgames.
Make this formal TEST possible, please.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=FX28wCDiuOk.nl.&view=pt&search=sent&th=1611877787ba19f8&siml=161187778…

1/2

21-1-2018

Gmail - Pulsvisserij testen op Planeet / Adriaan Rijnsdorp Eenvandaag = assisteert EU bij organiseren Moord op Burgers

Ottawapolice; If you can get dictator JustinTrudeau to participate in this TEST, you are welcome to
organize it.
-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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