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Persbericht:

NL volk
op NL grondgebied
heeft recht op
Criminelen – Sadisten
vrij Landsbestuur.

5G moord / 3 Biowapen aanslagen
op NL volk in 2023

Burgers hebben Recht
op een Relaxed comfortable
Juridisch effectief werkend leven
op Planeet Aarde in Space.
In KoninkrijkNL is deze kwaliteit leven
niet meer mogelijk.
Alle Topmanagers hebben sinds Mei2007
moedwillig het Ministerie van Justitie afgebroken
tot Wit-was-praktijk voor Elite-crime.
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Wereldoorlog 3 is voorbereid van Mei2007;
dag waarop IK – Stokkel – de Internationaal Strafhof rechtszaak
tegen NL ben gestart, omdat ik niet vermoord wilde worden.
WO3 is zorgvuldig gebouwd door alle Bestuur-systemen van
KoninkrijkNL. Inclusief ‘het laten verdwijnen van de
Rechtsgeldigheid van Wetten X Verdragen’.
Er is tegen Koning Willem-Alexander een ICCrechtszaak per
Juni2014 = een terrorist – die NL volk foltert / doodt – kan geen
wetten ondertekenen voor een heel Volk, in de soevereine Staat
der Nederlanden.

Alle Bestuur-systemen zijn:
Parlement – Overheid – Bedrijven – NGOs –
Internationale organisaties – Banken – Onderwijs –
Rechtbanken – Justitie systemen – Defensie Koningshuis ++
NL volk wordt in 2023 100% zeker aangevallen met 3
Biowapens / 5G moord op Digitale ID. Of, zonder ID.
Dit is Mensen opjagen – ziek maken – doden met aanvallen vanaf
Satellieten; in WIFI 0.
Elk mens straalt Energie uit.
Radiofrequentie / Magnetische golven komen uit elk mens;
de satelliet kan via een zendmast de mens raken / vernietigen.
Gevaccineerde personen of mensen die veel #HEK293 #GMO
voedsel hebben gegeten, zijn Extra Snel vindbaar voor de satelliet.
Menslichaam vol Chemische Troep , straalt dit uit.
Mensenlichaam vol #Chemtrail chemie, straalt dit ook uit.
Personen die vol LOGIN chemie zitten, hebben een Bluetooth MAC
adres = stralings adres. Satelliet zoekt dit persoonsgebonden
kenmerk van het Individu, gekoppeld aan DigitaleID – Iphone.
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Burgeroorlog KoninkrijkNL stopt alleen als Mensen
over deze oorlog praten.
Ook als Topmanagers dit niet willen.
Zodra het moorden met Biowapen aanvallen / 5G op het
mensenlichaam start, is het moeilijker om dit proces te
stoppen.
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Topbestuur van KNL is erg Laag-intelligent.
Het zijn mensen die een Vriendenclub hebben gevormd, afgelopen
decennia en die zich binnen het Landsbestuur dus supersterk
voelen.
Dit zijn zij niet!
NAVO werkt voor VerenigdeNaties / Amerika rijkdom...en doodt
zonder twijfel de Mensen in Nederland.
Dit doen zij al met Vaccins – Medicatie – Energie terreur –
Sabotage infrastructuur – Klimaat geluhl – Armoede aanmaken.
Terroristen die medemens folteren / doden, stoppen hier
niet mee.
Zij moeten gedwongen zijn, te stoppen.
Terroristen die je Lichaam aanvallen stop je met bewijs van
de Zwaarste Juridische Waarheid
• Grondwet KoninkrijkNL
• Internationale Verdragen:
VN handvest – Folterverdrag – Mensenrechtenverdragen –
Wettelijke plichten voor Landsbestuurders / Managers /
Individuen.
• Dossier van Internationaal Strafhof rechtszaak tegen NL – VN
– NAVO +
https://www.d66republiek.nl/desireestokkel-iccrechtszaak-nl
Doe je dit niet…
dan ben je Te Langzaam + Te Zwak + Te veel Dood.
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Het Nederlandse volk is Te Laag-intelligent om zichzelf te redden
uit WO3.
Wacht op de Dag dat de echte hel arriveert in het mensenlichaam.
Dat is Te Laat.

De Oplossing is er al.
Nederland is binnen de VerenigdeNaties /
Internationaal Strafhof een Republiek,
per 18nov2016.
https://www.d66republiek.nl/republiek-nlGrondwet-Burgerrecht
Grondwet RepubliekNL + wetten om RNL te starten
zijn er al.
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Verkiezingen RepubliekNL resulteren in :
• Gekozen MinisterPresident
• Indirect gekozen Vice-premier vd Kieslijst.
• Kamerleden vd Kieslijst.
• Gekozen Burgemeesters / Presidenten Rechtbanken.
• Gekozen…. Zodra het RNL volk dit eist per Referendum.

Binnen de VerenigdeNaties weet men dat deze
Wetten al per Decreet zijn ingevoerd door IPM
DésiréeStokkel.
Omdat zij al heel lang in de Hel leeft en het Juridisch systeem
vernieuwd voor STOP_WO3.

Wat als je geen zin hebt in het Juridische werk?
• Dan word je Lichaam beschadigd.
• Dwing je medemens zich te laten beschadigen /doden.
• Kan je alleen met Geweld nog jezelf verdedigen.
• Word je gedood door VN-KNL-elite, zodra je medicijnen / zorg
/ recht nodig hebt.
• Totale Armoede en Slavernij.
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