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Nieuwe Naam = Goed Karma Centrum Re: Ouders van Kinderen Fwd: Princes
Maxima Centrum = Maffia doelwilt
1 bericht
desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
6 juni 2018 om 14:15
Aan: bureau@vokk.nl
Cc: w.vander.horst@nvz-ziekenhuizen.nl, info@nza.nl, info@dsw.nl, fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl,
info@jeugdzorgnederland.nl, nvk@nvk.nl, pers@prinsesmaximacentrum.nl, webmaster@indianembassy.nl,
kankerspoken@gmail.com, secretariaat@nvvoncologie.nl, contact@republikeinen.nl, info@njr.nl
DSW, NZA, Ziekenhuizen, Huisartsen, PrincesMaximaCentrum, Ouders & kids,
Het PrincesMaximaCentrum moet een nieuwe naam krijgen,
nu de Koninklijke familie Lid is van de Italiaanse Maffia in Palermo Italië.
En nog veel erger... Wil dat Rechters - Politie agenten Antimaffia - Burgers voor hun Luxe Leventje worden gedood.
De Italianen observeren alle Instituten met het Predikaat Koninklijk.
En proberen hun illegaal geproduceerde goederen & diensten te verkopen.
"Goudeerlijke prijzen voor al uw familie-goud'.

De nieuwe naam voor het Princes Maxima Centrum
is

Goed Karma Centrum.

Een beetje India-mentaliteit kan het Nederlandse volk wel gebruiken.

Op 5 juni 2018 om 17:46 schreef desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>:
Ouders van Kinderen,
Ik weet dat jullie hoofden vol zitten en mijn zeer zware
juridische bewijsstukken niet kunnen verwerken, momenteel.
Maar, de Zorgverzekeraars - Parlement liegen ten het volk.
De Koninklijke familie geeft opdracht tot het doden van burgers en assisteert
de Italiaanse Maffia bij het doden van mensen.
Het Princes Maxima Centrum moet een andere naam krijgen.
Kinderen zijn in levensgevaar door de verbintenis met het Koningshuis.
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---------- Doorgestuurd bericht ---------Van: desireestokkel-IPM NL USA RU JP NK IR UK <d.e.stokkel@gmail.com>
Ziekenhuizen. NZA, Dictatormarkrutte, RepubliekNL,
Ik - InterimMinisterPresident van Nederland - wil dat alle Namen van alle
Zorginstellingen met een Koninklijke titel per direct worden gewijzigd in een
neutrale naam.
De Koninklijke familie is lid van de Italiaanse Maffia in Palermo.
En zij vermoorden burgers.
Word intelligenter en lees mijn websites vol RECHTSGELDIG bewijs.

---------- Doorgestuurd bericht ---------Scholen, RepubliekNL,

Wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapschapsopdracht aan scholen
= criminele indoctrinatie van Dictatoren / hersenspoelen
= bevestiging dat Docenten in DictatuurNL '1 soort Democratie moeten stoppen in de hersenen van
leerlingen =

Het parlement wil voorschrijven HOE de burger zich moet gedragen in een Democratie.
Dit is dan wel de Democratie van DictatuurNL , waar burger NIET meer naar de Rechter kunnen
of zichzelf door de corruptie van Rechters / Advocaten / Professoren / Bestuurders moeten
laten folteren - vermoorden.
De hele wereld weet dat NL een Dictatuur is.
En een Republiek.

Parlement doet er ALLES aan om de Dictatuur staande te
houden;
terwijl er een zeer groot nationale veiligheidsprobleem is.
Doordat het parlement & Bestuur van NL weigeren over het InternationaalStrafhof
te praten
- nu er een ICCrechtzaak is gestart tegen onze DNL + Maffia Koning hebben de Afrikanen VRIJ SPEL
= Afrikanen zonder noemenswaardige Rechtenstudie, zijn aan de macht binnen het
ICC,
de allerhoogste Criminele Rechtbank op Aarde.
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= Afrikanen zien dat het Westen het ICC openhoudt als Moordwapen in handen van EU-politici,
dus sluiten zij zich aan bij deze vorm van Machtsmisbruik.
= Afrikanen gaan nu - i.s.m. het African Humanrights Court - burgers stiekem doden &
bedrijfsbesturen saboteren / organisaties failliet maken.
= Ontwikkelingsgeld dient als Zielig Dekmantel;
Afrika wordt moedwillig Oorlogsgebied / Ontwikkelingsland gehouden

Alle Nederlandse investeringen in Afrika lopen groot gevaar.
Alle VRedesmissies zijn Georganiseerd Toneel door de Afrikanen,
waar de Hollandse Dictatoren graag op inspringen.

Alle Buitenlandse studenten worden door Ambassades in de watten
gelegd;
zij moeten NL bespioneren en hun slag slaan in DictatuurNL =
Rechtstaat NL verlammen.
Het leven van Hollanders die in Afrika werken is in groot gevaar = plunderen & moord.

Scholen houden DictatuurNL gaande
= weigeren de Oorlogsmisdaden die nu worden
uitgevoerd door Parlement - Koningshuis - Criminele rechters te stoppen.
= scholen bouwen DictatuurNL verder uit, terwijl de Republiek-wetten
het leven & werken van Docenten eenvoudiger maakt.
In RepubliekNL ontvangen scholen geen Hersenspoel-wetten
die de Docenten extra werk bezorgen.
Ook verliezen Scholen geen macht over investeringen.

Rechters bouwen DictatuurNL uit
= Er zijn ongeveer 1000 personen, werkzaam binnen de Rechtspraak / OM / Politie
/ Defensie /
Advocatenorde / Raad voor Rechtsbijstand / Nationale Ombudsman /
Kinderombudsman /
Jeugdzorg / Reclassering...

die al ontslagen hadden moeten zijn.

Deze personen willen aan de macht blijven, dus liegen zij tegen het volk over
de nationale veiligheid.
Rechters liegen over de waardevastheid van wetten - verdragen - contracten
in NL.
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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
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