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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Toerisme verslechtert onder UNSG Antonioguterres
Datum:Wed, 1 Feb 2017 12:57:07 +0100
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:clientenservice@corendon.nl, pers@tui.nl, info@anvr.nl, mediarelations@klm.com

Toerisme
Toerisme verslechtert voor een deel door de Hollandse mentaliteit van het Bedrijfsleven,
vooral in verband met Terrorisme.
Toerisme in Turkije - Tunesie - Egupte - Afrika is onnodig 'moeizaam - kwetsbaar - duur
in termen van reddingsoperaties'.
Toerisme wordt met - een grote glimlach op de smoel - moedwillig verpest door
NL-parlement - Koningshuis - EU - VN.
UNSG AntonioGuterres... zal toerisme nog meer verslechteren door ZIJN IJDELHEID.
De Hollander heeft geen Gevoel voor Juridisch Eigenwaarde.
De Hollander denkt nog altijd dat hij leuk is... als hij niet juridisch handelt voor het
Volk.
In het verleden hadden bedrijven mijn waarschuwingen serieus juridisch correct moeten
verwerken. In plaats van het moordenaars-personeel uit het Internationaal Strafhof
te verwijderen ... zijn jullie allen gezellig gaan lobbyen met RobdeWijk bij Thehaguesecuritydelta.
Rob deWijk is - aanvoerder Landsverrader & Volksverrader- en is juist DE persoon die
in de bureaucratie heeft geregeld dat Ik naar het ICC toe moest in 2007.
Daarna is hij terrorisme gaan bouwen door Grote Bazen in contact te brengen
met het ICC-personeel bij Thehagueglobaljusticeinstitute.

De Russen hebben daar ook een mannetje neergezet.
Jullie hebben relatief weinig problemen met reizen naar Rusland.
De meeste problemen worden veroorzaakt door de Juridische Luiheid en Politiek
gegluiper van de Hollandse - EU - Lobbyist - Zielige Burger.
Door mijn uitleg aan Planeet Aarde over het functioneren van de NEP- Veiligheidsconferenties
op Aarde is het ICC enigszins losgekoppeld van de Veiligheidslobby.
Te laat! Libya - Mali - MiddenOosten.... zien het ICC - EU - veiligheidsbeleid als
'superachterlijk en eenvoudig te manipuleren'.
En zij hebben gelijk!
Erdogan in Turkije begrijpt dit... maar mag niets zeggen.... Hij mag alleen 2 miljoen
kwade vluchtelingen tegenhouden voor de EU.
Terwijl de EU dus de ICC-lobby uitbouwt in de Hel.

Erdogan is de kwaadste niet; hij begrijpt mij niet 100% en komt daardoor met
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vage kopien van mijn gedrag voor zijn nieuwe Turkije.
Halfbakken... hij moet beter observeren - doordenken - produceren.

De Reiswereld is in hoge mate afhankelijk van de productie resultaten van de EU - VN - AU Arabische liga.
Deze instituten zijn alleen nog op Aarde voor het personeel dat daar werkt.
De Reiswereld had met deze instituten moeten praten over de ICC-bewijzen die ik aanlever
en moeten eisen 'dat het ICC-personeel alle dossiers die zij ontvangen op hun website publiceert'.
Toerisme had moeten stellen:
'Wij laten ons bedrijf niet vernietigen voor de geheime manipulaties
van NL-parlement- Koningshuis - ICC. Wij weigeren Internationaal recht te
saboteren'.
Vooral Hollandse bedrijven willen geen verantwoordelijkheid dragen voor het Juridische leven.
Hollanders willen met hersenloosheid - zieligheid in de media.
Tenkoste van alles: mensen - kapitaal.
Een land als Griekenland is hierdoor veel toerisme kwijtgeraakt, in een minder lichamelijk
gewelddadig klimaat. Verkeerde verhalen in de verkeerde media.
De Griken hadden een stevig Juridisch voorbeeld nodig van Hollanders, maar kregen dit niet.

Ambassades in NL hebben altijd het moordende ICC-personeel gesteund,
en hierop af en toe een uitzondering gemaakt.
Incidenteel hebben zij iets gezegd over de betrouwbaarheid van het ICC;
behalve Afrika.
Afrika speelt een ander machtspel = chanteert NL - EU landen met door ICC
georganiseerde moorden.
Afrika 'doet af en toe wat ik zeg', net als Rusland en de FBI... en Arabie...
The President van Gambia is stilletjes vertrokken toen hij zag dat IK hem goed begreep,
via Londen.

Afrika had rechtzaken moeten starten tegen EU-landen binnen het ICC.
Had mij in het Openbaar moeten erkennen... en niet alleen in politieke achterkamertjes.

UNSG AntonioGuterres..... bouwt de ICC-hel even stilletjes uit.
Ik geef die man een Unieke plaats in de geschiedenisboeken van de VN.
Hij poetst zijn imago op met mijn Regime-wijziging zonder bloedvergieten.

Pure IJDELHEID.

Maar hij vergeet even dat hij wel moet werken om Rechtvaardigheid & Vrede
tot stand te brengen.
Op de foto met de standaard Lobbyisten en zeggen 'ik wil Vrede - Arbitrage' is onvoldoende.
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En dit is wat hij doet; criminelen - terroristen - maffia hebben dit proces al zeker een maand door.
UNSG had mij per omgaande in het openbaar moeten erkennen als InterimMinisterPresident,
maar hij is alleen achter de schermen aan het kakelen.

Gevolg: de toerisme industrie zal sterk verslechteren...
Dit keer 'pik ik het niet dat Ambassades weigeren juridisch correct the handelen in relatie
tot ICC'.
Dit komt doordat Markrutte - Koning WA met alle geweld een oorlog tegen Rusland Turkije willen starten.
Oké, het is mij gelukt de dictatoren 'de bek dicht te timmeren', in een korte tijd.
Maar, dit is niet afdoende.
Het Hollandse bedrijfsleven houdt 225 moordenaars in parlement na 15maart2017.
En blijft zielig doen...voor media-geilheid.

Niemand had verwacht dat ik de Ambassadeur van Japan het land uit zou zetten.
Ook als hij van Dictator Rutte & co mag blijven...zal dit Japan grote schade toebrengen.
De Ambassadeur vertrekt wel; de schaamte wordt te groot.... op den duur.

Spanje denkt slim te zijn door de Spaanse ambassadeur thuis te laten en als
Minister van Buitenlandse zaken naar het ICC te reizen.
Spanje heeft dus met Dictator Markrutte en ICC over mij gesproken.
Terwijl zij weten dat mijn grootste fanclub uit zware criminelen bestaat... blijven zij zelfde
manipulaties publiceren in de media.
Het is nu wachten op een bomaanslag in Spanje.
Wat jullie niet weten is dat ik Malta heb gemaild tijdens de Kaping van het
vliegtuig
om hen iets uit te leggen over het gedrag van Libya - ICC.
Dit heeft geresulteerd in het feit dat Malta een superslimme beslissing heeft
genomen
- waaraan ik geen seconde heb gedacht -.
Malta heeft de kapers per omgaande retour gestuurd naar Libya.
In de koffer van een Minister uit het Libya-parlement dat door EU is aanvaardt.
Zonder strafproces in de media.
Dit is slim! Cultuurverschillen begrijpen en benutten.
Ambassadeurs moeten dus nu worden gedwongen te veranderen!
Door het Hollandse bedrijfsleven, dat ook al het geweld 'zat is'.
Dit vereist enige volwassenheid.
Leven in de juridische realiteit - hardop en zichtbaar voor iedereen -.
Ook als je daardoor genoodzaakt bent eerst de media - parlement - ICC op te schonen.
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Wat moeten Hollandse bedrijven nu doen?
Stoppen met fatsoensrakkerij - lichtgeraaktheid - zelfmedelijden -.
Eerlijkheid - betrouwbaarheid invoeren in het openbaar.
Opruim-mentaliteit invoeren. NL- EU - VN - ICC moeten opgeruimd worden; Arabie zal
volgen.

Stoppen met juridisch manipuleren en zelf het goede voorbeeld geven.

Als Branche moeten jullie het Volk helpen RECHT te vinden.
De Hollander voelt zichzelf te beschaafd - te goed - om aan ander mens aan Recht
te helpen;
dit moet stoppen.
Zodra elk mens - in welk gebied dan ook - het gevoel heeft naar een Rechtbank toe te
kunnen gaan kalmeert deze persoon...en gaat anders denken.
Wachten op de EU- VN kan niet meer.
Net doen alsof Holland een Internationale Rechten land is, is de Blunder van de Eeuw.
Toerisme in NL moet de GrondwetRepubliek NL aanvaarden - in het openbaar in een
persbericht -.
Stellen dat julie samen met de EU- VN ...via UNSG ... het Arbitrage-recht-systeem willen
invoeren.
Stellen dat jullie dossiers voor eventuele rechtzaken vanaf heden Arbitragerechtbank-proof
zullen bouwen.
Doordat jullie in Holland beginnen, krijgen bedrijven waarmee jullie zaken doen dit soort
informatie vanuit 2 kanten: hun eigen parlement + Hollands bedrijf.
De media krijgt dan geen kans de Goedaardige groei van het Recht te saboteren.
De samenwerking met Ambassades moet heel veel zakelijker worden in een jurisch correct
frame.
Behandel Ambassadeurs niet langer als Heiligen; zij veroorzaken terrorisme en hoge
rekeningen
als jullie dit wel blijven doen.
Ambassadeurs moeten ook de Grondwetrepubliek NL aanvaarden en in het Nieuwe Holland
samenwerken voor de Evolutie van hun Eigen Volk.
Hierin hebben Ambassadeurs geen zin, dus moet je dit afdwingen.
In een landen als Turkije - Griekenland - Balkan - Afrika.... geef je het Volk een nieuw
leven.
Hun leiders in de politiek 'doen alsof zij Hollandse machthebbers goed kennen en
begrijpen',
maar dit valt wel tegen.
Kijk naar Erdogan.
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Hij wil per decreet wetten invoeren - net als ik doe -.
Maar ik ben een vrouw met een Goed hart in een land waar mensen nog de
illussie kennen
van de Rechtstaat. IK heb eerst geregeld dat mijn tijdelijke Supermachtige
positie.... volgens
de nieuwe Grondwet...alleen maar tijdelijk kan zijn.
Ik heb eerst het Volk de waarborg gegeven ZELF het land te kunnen opschonen,
dankzij mijn
zeer standvastige Evolutie van Sociale Intelligentie.
Erdogan is een man die het goed probeert te doen in een Moslim-wereld, waar
iedereen
EU alleen ziet als superachterlijke Melkkoe.
Hij schrijft een nieuwe Grondwet - in 100% klassieke dictatoor-stijl - en geeft
het Volk
een Referendum om te kunnen stemmen over die Grondwet.
Erdogan begrijpt niet...dat het Volk hem een dictator noemt, terwijl IK alles mag.

Het Hollandse bedrijfsleven moet dus een Stuk Kapsones los laten
en ZELF
een nieuwe
Rechtstaat voor Hollanders bouwen... en deze dan ook tegelijkertijd
exporteren.
Dan help je de lokale Machthebber -Volk aan een totaal nieuw leven
voor het bouwen van een 1-persoons-toko.
Hoe langer het Hollandse bedrijfsleven lid blijft van de Elite-moordenaarsclub,
hoe problematischer de Toeristen-industrie wordt.
UNSG... staat te veel voor de spiegel.

With regards,

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
ICClawcase against NL OTP-CR-407/07
www.desireestokkel-nl.net
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www.nieuwswet-newslaw.org
Elke ontvanger van deze email is volgens de Grondwet - Mensenrechtenverdragen
wettelijk verplicht te bewijzen dat hij / zij weigert samen te werken met
parlementsleden - koning - rechtspraak - lobby aan het folteren - doden van
burgers.
Geen emails meer ontvangen? Dan even juridisch bewijs aanleveren.

http://www.desireestokkel-nl.net/grondwet-republiek-nl.html
http://www.desireestokkel-nl.net/uploads/5/6/2/4/56243847
/constitution.republic.nl.2014.2016.icc.parliament.judiciarycouncil.lobby.king.13jan2016.pdf
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