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Nathan Myhrvold,

Nathan Myhrvold,

I watched your interview with CNN Fareed Zakaria
on the Investments for Inventions for Greentechnology.

Ik heb het interview met CNN Fareed Zakaria
gezien inzake Investeringen voor Uitvindingen
voor Groene-technologie.

•

•

Your compagny has found a solution
against Greenhouse gas = neutralize
pollution in the atmosphere by launching
raw materials & chemicals in that same
polluted atmosphere. ...
Governments & NGOs boycot you 'because
the solution is too easy; it will only trigger
more new pollution by Evil persons'.

Copenhagen Climate-Top is carfully planned
fiasco for war-reasons!
•

•

The fact that the International Criminal
Court in The Hague in the Netherlands
works like a Hitlercourt... is one of the
basic causes for the faisco.
EU-leaders are above the law, supported
by mainly USA...

How can scientists - smart as you are overlook an important legal factor in
connection with the Copenhagen-top 2009?
•

•

•

Parliament & media boycot the legal truth,
solutions and responsibilities proven by
the people.
Parliament & media refuse to implement
laws & treaties in their policies & programs
in a way the people can use them at home,
in courtroom, at work.... in politics.
Politics, NGOs & media refuse to implement
court-systems - take each other to court
in case of (war)crimes - in order to stop
war or to anticipate on the outbreak of
war'.

•

•

Kopenhagen Klimaat-top is een zorgvuldig
gepland fiasco om oorlog gaande te
houden...!
Het feit dat het Internationaal Strafhof in Den
Haag, Nederland werkt als een Hitlerrechtbanks... is één van de basis oorzaken van het
fiasco.
EU-leiders zijn boven de wet, gestreund bij
voornamelijk USA...
Hoe kunnen wetenschappers – slim als jullie
zijn – een belangrijke juridische factor over
het hoofd zien in verband met Kopenhagentop 2009?
•

•

•
Barack Obama is an Evil man, who lies
constantly... He plans in coöperation with
NATO who must die for his image and the
image of EU-leaders.
•

Obama trust the media, his own army and
the people 'to stay stupid due to lack of
information' for his convenience.

•

In 2008, I informed Obama about the fact
that there is a lawcase with the

Uw bedrijf heeft een oplossing gevonden
tegen CO2 = vervuiling in de dampkring
neutraliseren door grondstoffen &
chemicaliën in diezelfde dampkring te
spuiten...
Overheden & NGOs boycotten u 'omdat de
oplossing te eenvoudig is; het zal Duivelse
personen aanzetten tot het produceren
van meer extra vervuiling'.

Parlement & media boycotten de juridische
waarheid, oplossingen en
verantwoordelijkheden bewezen bij het
volk.
Parlement & media weigeren wetten &
verdragen te implementeren in hun beleid
& programma's op zo'n manier dat het
volk deze kan gebruiken – thuis, in de
rechtzaal, op het werk...in de politiek -.
Politici, NGOs & media weigeren
rechtsystemen te implementeren –
rechtzaken tegen elkaar te starten om
(oorlogs)misdrijven te stoppen of om te
anitciperen op de uitbraak van nieuwe
oorlogen- .

Barack obama is een Duivelse man die
constant liegt... In samenwerking met NATO
plant hij zorgvuldig wie moet sterven voor
zijn imago of dat van EU-leiders.

International Criminal Court against the
Netherlands. I begged him to stop the
war-makers employed with ICC, because
they causes a bigger hel in Afghanistan,
Pakistan, Middle-East & Africa.

•

Obama vertrouwt erop dat media, zijn
iegen leger an het volk 'achterlijk blijven
door gebrek aan informatie' voor zijn
gemak.

•

In 2008, heb ik Obama feïnformeerd
inzake het feit dat er een rechtzaak is
tegen Nederland bij het Internationaal
Strafhof. Ik heb hem gesmeekt de
oorlogsmakers werkzaam bij het Icc te
stoppen, omdat zij een grotere hel
veroorzaken in Afghanistan, Pakistan,
Midden_oodsten & Afrika.

Meaning:
NL is guilty of crimes against
humanity...and has therefore no legal
authority anymore in EU, NATO, UN or any
other country = NL is just as criminal as
Sudan, Iran.... Afghanistan...
USA - Obama – may not collaborate with
NL, EU, UN & NATO as long as the
International Criminal Court is partial to NL
& EU....and works like a Hitler-court.

Dit betekent:
Nl is schuldig aan misdrijven tegen de
menselijkheid... en heeft daardoor geen
juridische authoriteit meer in EU, NAVO,
VN of elk ander land = NL is even
crimineel als Sudan, Iran...Afghanistan...

When all countries in EU – next to USA want ICC to stay a Hitlercourt, this means
that corruption & war can never bestopped
without the use of weapons. NATO & USA
have No intention to stop corruption in
Afghanistan... or so...!

•

•

Evidence of this lawcase is publiced on
www.desireestokkel.nl.
Read: President's office
Read: My letters to FBI & Interpol
Read: www.newlegalframe.com Talks &
open letters.
Read: www.nlfschool.com
Now you have discovered that 192
countries in Copenhagen don't want a
legally bounding Climate treaty, because
NL and the International Criminal Court are
corrupt....and want to have the freedom 'to
kill whoever they want to kill'.

Als alle landen in EU – naast USA – willen
dat het ICC een Hitler-rechtbank is,
betekent dit dat corruptie & oorlog nooit
gestopt kunnen worden zonder gebruik te
maken van wapens. NAVO & USA zijun
NIET van plan corrptie te stoppen in
Afghanistan...of zo...!
•

Bewijs van deze rechtzaak is gepubliceerd
op www.desireestokkel.nl
Lees: Presidents' Office
Lees: Mijn brieven aan FBI & Interpol
Lees: www.newlegalframe.com Talks &
Open letters
Lees: www.nlfschool.com

•

Nu heeft u ontdekt waarom 192 landen in
Kopenhagen geen juridisch bindend
Klimaat-verdrag willen, nu NL & ICC
corrupt zijn... en de vrijheid willen hebben
'te doden wie zij willen doden'.

NL, EU, UN, & NATO have placed
themselves above the law. Politicians can't
be brought to court for warcrimes
anymore... now ICC is a racial court, only
starting lawcases against 'black criminals
from Africa'.
Go to the website of the African Union;
where you will discover that Africa is
turning against ICC for this reason.

•

•

China is an occupiers in NL, now ICC is
corrupt. And does not want to close a legal
construction on the reduction of
Greenhouse gas ... or whatsoever ... as
long as EU-leaders are above the law.
Supported by Obama!
Arab States will take over 'the oil-industry
in NL & EU' when they have enough of
waiting for justice to take place within
ICC... When war breaks out in NL & EU –
thanks to ICC – Arab States will conduct

NL, EU, UN & NAVO hebben zichzelf boven
de wet geplaatst.
Politici kunnen niet meer naar de rechter
begracht worden inzake misdrijven tegen
de menselijkheid ... nu ICC een
rqacistische rechtbank is, welke slechts
rechtzaken start tegen 'zwarte criminelen
uit Afrika'.
•

China is een bezetter in NL, nu ICC corrupt
is. en wil geen juridische constructie
sluiten voor de vermindering van CO2...of
wat dan ook...zoalng EU-leiders boven de
wet zijn. Gesteund door Obama!

•

Arabische Staten zullen 'de Olie-industrie
overnemen in NL& EU', zodra zij genoeg
heebn van wachten op rechtvaardigheid
binnen het Internationaal Strafhof... Als er
oorlog uitbreekt in NL & EU – dankzij ICC
– zullen Arabische Staten hun handboeken
voor 'Veiligheid op werk' in de haven

their handbooks for 'Safety at work' in the
mainport Rotterdam....and more places.
Those countries are not going to watch
their Oil-millions disappear in the North
Sea, simply because NL is a Hitlercountry... with the approval of EU & UN.
•

Russia. I Love Dmitri Medvedev = try to
turn him into an EQ-psychology-president.
Russia is still 'disconnected with NATO,
EU ... and is still referred to... as being a
dictatorship by EU-politicians'...
Russia can't be trusted in connection with
ICC & UN Ban kimoon.
Russia brought their file against Georgia to
ICC, well aware of the fact that ICC is a
Hitler-court. But they don't do anything at
all to stop warcrimes produced &
distributed by ICC itself.
So, Russia watches me fight for my
life...and worldpeace...
Russia is 'making its own policies...'.
Good but far too slowly!

Rotterdam...en meerdere plaatsen
toepassen.
Die landen zullen niet toekijken hoe hun
olie-miljoenen verdwijnen in de Noordzee,
omdat NL een Hilterland wil zijn...met de
goedkeuring van EU & UN.
•

Rusland. Ik houd van Dmitri Medvedev =
probeer hem te veranderen in een EQpsychologie-president. Rusland is nog
altijd 'niet-verbonden mat NAVO, EU...en
wordt nog steeds aangewezen als zijnde
dictatuur...bij EU-politici'.
Rusland kan niet worden vertrouwd in
verband met ICC & VN Ban Kimoon.
Rusland heeft het dossier tegen Georgië
naar het ICC begracht, bewust van het feit
dat het ICC een Hitler-rechtbank is. Maar
zij doen niets tegen de oorlogsmisdrijven
welke worden geproduceerd &
gedistribueerd door het ICC zelf.
Dus, Rusland observeert mijn gevecht
voor mijn leven...en wereldvrede...
Rusland 'maakt haar eigen beleid'.
Maar veel te langzaam!

Nathan Myhrvold,

Nathan Myhrvold,

I am not a scientist... but if you want to be
succesful with your 'investment-capatalism for
inventions for Green-technology', you'd better read
me websites weekly...
Also send an email to ICC in which you claim the
closure of my ICC-case against NL in a legally valid
way...as soon as possible ....for worldpeace.

Ik ben geen wetenschapper... maar als u
succesvol wilt zijn met 'investerings-kapatalisme
voor Uitvindingen voor Groene-technologie', leest
u mijn websites wekelijks....
Ook stuurt u een email aan het ICC waarin u een
zo spoedig mogelijke juridisch geldige afhandeling
van mijn ICC-rechtzaak tegen NL eis,
teneinde...wereldvrede te realiseren.

Have a day in in my EQ-wisdom 2010.....
desiree stokkel
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