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Pieter van Tuinen, Jongeren,
PietervanTuinen,
Ben je inmiddels Show-model af?
Ontvang je nog royalties van RTL?
Ik twijfel niet aan je financiële vakkennis: nooit.
Je hebt wel bewezen dat je niet weet wat Evolutie van Intelligentie is.
Evolutie van de Vrouw, is je onverschillig.
Anti-corruptie = Verdienmodel in Nederland.
Maar, 'de Echte Hollandse Elite houdt zich niet met Anti-corruptie bezig'...
moet het Showmodel suggereren...
Dit geldt ook voor de Princessen Laurentien / Mabel... die al Kapitalist
boven de Slaven hun geld verzamelen - uitbouwen... in de RTL-show-wereld.
En zo...
Door de werkwijze van de Elite in NL, kan ik in mijn eentje ....
ELK Bedrijfscontract laten vernietigen in Elke Rechtzaal
- in alle landen die nog een President aan de macht hebben tegen wie een
ICCrechtzaak is gestart - .
Het enige wat ik moet doen is persoonlijk WEL juridisch correct werken,
op het Anti-folter-platform.
In het Wilde Buitenland- Roemenië ... - bestaan Publiekelijke Anti-corruptie-organisaties.
Pech voor hun is dat zij nog een Criminele President aan de macht hebben,
tegen wie een ICCrechtzaak is gestart.
Hierdoor is de macht van de Anti-corruptie gehalveerd.
Toch bestrijden zij meer corruptie dan NL doet
Maar, die halve macht is nog altijd sterker dan alle macht in DictatuurNL,
tesamen.
In NL gaan Advocaten - Professoren ten onder aan Juridische zelfmedelijden
en Emotionele Lafhartigheid.
De Fraude-bestrijders leven ook op zwak-begaafd-denkniveau.
Zij vergroten de Criminaliteit en bestrijden deze niet.... door mijn
juridische bouwwerk te negeren.
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=53c73868da&jsver=MZMlLHNWT3Q.nl.&cbl=gmail_fe_180709.15_p3&view=pt&search=sent&th=1649…
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Burgers kopen waardeloze producten bij onze Veiligheids-ondernemingen.

Qua financiële vakkennis, kan jij PietervanTuinen slim werken
binnen de Anti-corruptie...
Wat je niet doet omdat je een RTL royalties wilt ontvangen.

IK ben de Grondlegger van de Grondwet RepubliekNL;
kan geen Anti-corruptie-bedrijf starten.
Jij kan een Trendsetter zijn... en de Evolutie van de Evolutie vooruit helpen.
Net als BobSikkes..., die liever over romantiek praat op TV dan de
Evolutie van de Romantiek tot bloei brengt. Geld verdienen uit royalties,
brengt niet altijd de best betaalde romantiek.
Deze email stuur ik ook aan de jongeren; kunnen zij wat van leren.
Ik kijk uit naar de dag dat ik deze Planeet mag verlaten.
Grote Space-krachten houden mij hier.... Bah!
Gisteren vroeg ik Space om een Totaal-overzicht op mijn leven.
Verwachtte een serieuze update.
Wat kreeg ik? Een Cartoon in design 'Speedy-Conzales, the fastest Mouse of Mexico'.

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/
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https://www.mequhi.com
afmelden: destokkel@republiek18nov2016.nl
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