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-------- Doorgestuurd bericht -------Onderwerp:Putin, turn Syria into Russia
Datum:Mon, 14 Sep 2015 13:37:47 +0200
Van:destokkel <d.e.stokkel@ziggo.nl>
Aan:embassy.haag@mfa.ee, embolned@embassyofbolivia.nl,
ambassaden.haag@gov.se, amb.nl@urm.lt,
ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu, den-haagob@bmeia.gv.at, consulate.hga@mfa.gov.hu, haga@mae.ro,
hay.vertretung@eda.admin.ch, haaamb@um.dk,
sanomat.haa@formin.fi, post@pst.politiet.no, infocon@euronet.nl,
fsb@fsb.ru, pressestelle@bundesnachrichtendienst.de,
armeewaffen@vtg.admin.ch, telejato@libero.it,
ircthehague@state.gov, emb_nl@mfa.gov.ua,
ambassade.monaco@skynet.be, lahaye.amb@mae.etat.lu,
otp.informationdesk@icc-cpi.int, infopar@parliament.gr,
gremb.hag@mfa.gr, embassy.thehague@mfa.gov.tr,
embassy.hague@mfa.rs, emb.hague@mzv.sk, haga@mfa.md,
chinaemb_nl@mfa.gov.cn, nlemb@mofa.gov.sa,
info@kuwaitembassy.nl, emb.angola.nl@gmail.com,
foreign.legalization@mfa.gov.eg, hague@mfa.gov.mk,
haga.amb.sekretariat@msz.gov.pl, emb.lahaya@maec.es, info@vvd.nl,
sp@tweedekamer.nl, info@pvv.nl, info@pvda.nl,
pers.partijvoordedieren@tweedekamer.nl, voorlichting@sgp.nl,
bestuur@christenunie.nl, info@bontesvanklaveren.nl,
ledenadmin@50pluspartij.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl, receptie@groenlinks.nl,
info@d66.nl, publieksvoorlichting@coa.nl, recruitment@coa.nl,
info@lebanonembassy.nl, media@ecb.europa.eu

Putin, watch my video,

Embassies, ICC, Secretservices,

https://www.youtube.com/watch?v=ckEjKtCxnds&feature=youtu.be

Putin, you Love to shock Earth...so obey me.
Talk with Assad...and turn Syria into Russia. This week.
I think the NL- EU can be in a civilwar within 1 week.
I have made a video in Dutch language, in which I ask the question:
'Which rulers in NL need to be killed in order to prevent a civilwar from breaking
out overhere'.
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https://www.youtube.com/watch?v=zP9ZiWjtBPY
Wij zijn in NL op een punt gekomen 'dat onze Machthebbers moeten worden
gedood om een Burgeroorlog in NL- EU te voorkomen'.
WIE moet er in NL vermoord worden om een Burgeroorlog NL- EU te voorkomen?
Het Volk dat eist dat Vluchtelingen zich juridisch correct gedragen wordt door
machthebbers bestempeld als Nazi's.
Terwijl het juist onze Machthebbers zijn... die de Vluchtelingen hebben geleerd via
de media ...'HOE EU-machthebbers zich kunnen gedragen als oorlogsmisdadigers
zonder gestraft te worden'.
Vluchtelingen weten HEEL GOED dat politici - koning - journalisten - BNers Lobbyisten nu een Item maken van 'Burgers die protesteren tegen Vluchtelingen
zijn Nazi's'.
Vluchtelingen zijn hier omdat zij WEL Perspectief hebben = Europeaan worden...
Zij weten dat zij dit kunnen afdwingen door NL - EU af te breken.
Het Volk moet ZELF de Grondwet, Mensenrechtenverdragen en VNverdrag gaan
toepassen in gesprekken & dossiers.
Het Volk moet eisen dat er in NL nieuwe Verkiezingen komen, omdat er tegen alle
Parlementsleden - Koninklijke familie - Lobbyisten een Internationaal Strafhofrechtszaak ligt.
Het volk moet eisen dat alle Buitenlanders die in NL komen, ook het VNverdrag,
mensenrechtenverdragen en Grondwet toepassen.
Alleen dan kan je voorkomen dat de moordenaar, verkrachter, crimineel in de
Buitenlander ontwaakt in NL.
Of, dat Hollanders denken:' Ach, ik word een beetje crimineel...dit is niet erg'.
De media is hel voor NL.
Ik open een pagina DesireeStokkel President NL om mijn nieuwe website.
Hierop zal ik emails publiceren die ik aan Ambassades, Veiligheidsdiensten stuur.
Leg mijn emails naast het gedrag van buitenlandse Presidente... en je zal zien 'dat
zij met mijn Sociale Intelligentie werken'.
Te beginnen bij Hongarije.
Ik wilde de grenzen dicht voor Vluchtelingen zonder paspoort.
Ik wil mobiele Ambassadekantoren aan de Grenzen met EU, voor afhandeling van
Asielaanvragen.
Hongarije pakt dit direct op.
Ik heb Putin naar Angela Merkel toegestuurd.
Heb je al ontdekt dat AngelaMerkel plotseling wil meewerken aan een oplossing
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voor Rusland- Oekraine - Duitsland?
Het aanmaken van oorlog heeft een ritme; het aanmaken van Vrede ook.

DesireeStokkel
donkerelaan 39
2061jk bloemendaal
www.desireestokkel-nl.net

https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ

afmelden: d.e.stokkel@ziggo.nl
Pas de Grondwet - Mensenrechtenverdragen - VN-verdrag toe;
maak van jezelf geen oorlogsmisdadiger in Holland.
http://www.grondwet-republiek-nederland.simpsite.nl/

14-9-2015 13:38

