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Burgeroorlog in NL is begonnen nu we Parlementsverkiezingen krijgen op 9 juni 2010.
Civil war in NL has started now we will have elections for Parliament on 9 june 2010.

Koningin Elizabeth & ICC,

Queen Elizabeth & ICC,

Het Internationaal Strafhof weigert mijn
rechtzaak tegen Balkenende & Co af te
handelen.
Ondanks mijn vele brieven waarin ik het ICC uitleg
'dat zij mijn dossier zo spoedig mogelijk moeten
afsluiten om een burgeroorlog te voorkomen in NL
& EU', blijft het ICC mij negeren.

The International Criminal Court refuses to
close my lawcase against Balkenende & co.
Despite many letters in which I explain ICC 'that
they must close my file as soon as possible in order
to prevent a civil war in NL & EU', ICC continues to
ignore me.

Ik denk dat het ICC oorlog wil in NL & EU, omdat
zij weten dat ik gelijk heb
•
Het is een politieke partijdige racistische
rechtbank die weigert met eerlijke &
transparante procedures te werken
•
EU-leiders zijn boven de wet, terwijl
'Afrikaanse zwarte oorlogsmisdadigers wel
in de ICC-cel worden gezet'.
•
ICC-werknemers willen niet gestraft
worden voor hun persoonlijke criminele
werkwijze.

I believe that ICC wants war in NL & EU, because
they know I am right
•
It is a political racial court of law that
refuse to work with fair & transparent
procedures
•
EU-leaders are above the law, while
'African black warcriminals must be put in
ICC-prision'.
•
ICC-employees do not want to be punished
for their personal criminal way of working.

Koningin Elizabeth,

Queen Elizabeth,

U heeft nog altijd macht en deze kracht moet u nu
inzetten om Koning Beatrix te dwingen te stoppen
met het maken van verkeerde politieke & jurdische
keuzes in NL.
Koning Beatrix werkt actief mee aan het
versterken van de burgeroorlog in NL, nu zij de
Grondwet negeert.

You still have power and you must use this
strenght now in order to make Queen Beatrix stop
her decision-making strategy = she makes the
wrong political & legal choices in NL.
Queen Beatrix is an active participant in the
creation of a civil war in NL, now she ignores the
NL-constitiution.

•

•

In 2007 had Beatrix tegen Balkenende
moeten zeggen:
'Ik weet dat er een ICC-rechtzaak is tegen
parlement Balkenende & Co.
U moet aftreden als President om te
voorkomen dat NL in oorlog raakt.
Ook moet u het schikkingsvoorstel van
Desiree Stokkel – haar brief van 1 mei
2007 aan het ICC – accepteren, om de
rechtstaat NL zo spoedig mogelijk te
herstellen'.
In plaats van de rechtstaat NL te

•

In 2007 Queen Beatrix should have said to
Balkenende:
'I know that there is an ICC-case against
parliament Balkenende & co.
You must resign as a President in order to
prevent the outbreak of war in NL.
You also must accept the settlement of
Desiree Stokkel – in het letter to ICC of 1
may 2007 - , in order to restore the state
of law NL as soon as possible'.

•

In stead of protecting state of law NL,

beschermen, installeert Beatrix het ene na
het andere parlement Balkenende.
Zij heeft dus al bewezen ten overstaan van
het volk 'dat zij het niet erg vindt als NL in
een burgeroorlog leeft'.

Beatrix installs one parliament Balkenende
after the other.
Thus, she has already proven to the people
'that she doesn't care if NL lives in civil
war'.
•

•

Tegen PVV Geert Wilders loopt een
strafrechtzaak bij de rechtbank in
Amsterdam.
Volgens de NL-grondwet mag Wilders niet
deelnemen aan de parlementsverkiezingen
van 9 juni 2010, omdat er een
strafrechtzaak tegen hem loopt.
Politiek & media negeren deze wet.

Result = hatred-production in the media.
Watch tv-program Rondom10 of Saturday
27 febr 2010.

Resultaat = veel haat-aanmakerij in de
media. Kijk naar het tv-programma
Rondom10 van zaterdag 27 februari 2010.
Toekomstvoorspelling
Het Nederlandse volk is te achterlijk & lui om
wetten te gebruiken om rellen & oorlog te stoppen.
Ik schrijf dit al 3 jaar op mijn sites; de mentaliteit
van het volk is nog immer hetzelfde.
•
Zolang de media niet verandert, zal het
volk ook niet veranderen.
Media-tycoons John de Mol & Joop van de
Ende nemen mij wel serieus, maar
veranderen zelf veel te langzaam!
En zij willen mij niet helpen om mijn ICCrechtzaak goed in de media te brengen...
•

De Nationale Jeugdraad neemt mij ook
serieus, maar onze kids zijn 'speelgoed van
marketing-freaks binnen multinationals'.
Kids krijgen verkeerd onderwijs en kunnen
zichzelf niet binnen een 1-12 maanden
herscholen om de burgeroorlog te
minimaliseren of te stoppen.

Criminal court of law Amsterdam is now
proceeding on a lawcase against PVV Geert
Wilders.
According to our NL-constitution is it
forbidden for Wilders to participate in the
elections for parliament on 9 june 2010,
because there is a lawcase against him.
Politics & media ignore this law.

Predicting the future
The Dutch people are too retarded & lazy to use
laws to stop disturbances & war with.
I have been writing this in my sites for over 3
years now; the mentality of the people remains the
same.
•
As long as the media doesn't change,
neither will the people.
Media-tycoons John de Mol & Joop van de
Ende do take me seriously, but change far
too slowly!
And they don't want to help me to bring
my ICC-case in the media in a problemsolving way.
•

The Nationale Jeugdraad takes me
seriously too, but our kids are 'toys for
marketing-freaks of multinationals'. Kids
get the wrong education and can't change
themselves within 1-12 months for the
minimalization of a civil war.

•

Burgers die wel slim genoeg zijn om de
oorlog die nu al gaande is, worden
'geboycot' door de media = zij krijgen veel
te weinig tijd om uit te leggen wat gaande
is en welke oplossingen effectief zijn.

•

Civilians who are smart enough to stop the
war already polluting the country, are bing
'boycotted' by the media = they don't get
enough time to explain whats going on and
which solutions are effective.

•

Ik verwacht dat mulitnationals – met een
hoofdkantoor in het buitenland – hun unit
in NL zullen sluiten zodra de burgeroorlog
intensiveert. Meer werkloosheid....
Zodra Wilders een machtige positie heeft in
het parlement, zal er weinig worden
gesproken over oplossingen tegen deze
werkloosheid.

•

I expect multinationals – with their
headoffice abroad – to close down their
unit in NL as soon as the civil war
intensifies. More unemployment...
From the day Wilders will have a more
powerful position in parliament, talks about
solutions against unemployment will harldy
take place.

•

Ik verwacht dat de NL-burgeroorlog ook
tot burgeroorlogen zal leiden in UK +
België + Frankrijk + Italië +
Griekenland...

•

I expect that the NL civil war will result in
civil wars in UK + Belgium + France +
Italy + Greece...

•
•

Dmitri Medvedev is mijn favoriete
president, maar hij is en blijft een Rus.
Hij werkt met mijn EQ-psychologie, maar is

Dmitri Medvedev is my favourite president,
but he is a Russian man.
He does work with my EQ-psychology, but

niet zakelijk genoeg in NL en tegenover het
ICC om de burgeroorlog in NL te stoppen.
Ik weet dat hij voor Rusland veel nieuwe
wetten maakt, welke de kwaliteit van leven
in Rusland verbeteren. Maar wat hij nu
precies doet met het ICC, kan ik niet
vinden op het Web!
Mij helpt hij niet...
Resultaat:
Dmitri Medvedev weet dat ICC oorlog wil
en ook veroorzaakt, maar hij stopt dit
niet omdat hij alleen president is voor
politici + CEOs in schijnheilige contacten
met EU, Navo & UN.
Hij is geen president voor de mensheid;
voor de burger in nood.

is not business-like enough in NL – or
against ICC – in order to stop the civil war
in NL.
I know he makes many new laws for
Russia, that improve the standards of living
for Russia. But what he undertakes in
connection with ICC is not available on the
Web! He doesn't support me....
Result:
Dmitri Medvedev knows that ICC wants
and causes war, but he refuses to end this
situation because he only wants to be a
president for politics & CEOs in
sanctamonious contracts with EU, Nato &
UN.
He's not a president for mankind; for the
civilian in need.

Conclusie
Politici & media zullen niet intelligent
genoeg zijn om een burgeroorlog in NL
+ EU te stoppen!

Conclusion
Politics & media will not be intelligent
enough to stop civil war in NL & EU!

Er is heel NL niet 1 mens of niet 1 organisatie
dat zij wil helpen.
Zelfs personen in een machtige positie
- Nationale Ombudsman en alle anderen kijken toe hoe NL in oorlog wordt gebracht.
Zij zijn te lui & laf om partij te kiezen voor mij
en om samen met mij de politiek op te
schonen van 'misdrijven tegen de
menselijkeheid.

There is not 1 person or 1 organisation in NL
willing to support me.
Even persons in a powerful position Nationale ombudsman and all others –
observe how NL is brought into war.
They are too lazy & cowardless to take my
side and work together with me in order to
clean up politics from 'crimes against
humanity'.

Ik weet dat het politieke klimaat in United Kingdom
ook grote problemen brengt. Ook in UK weigeren
burgers zelf wetten te implementeren voor
probleemoplossing. Maar, er zijn momenteel wel
meer rechtzaken tegen parlementsleden in UK dan
in NL!
Het UK-rechtsysteem werkt dus 'iets' beter en
eerlijker.
Als Koninklijke familie moet u het volk meer
dwingen wetten & rechtzaken toe te passen.

I know that the political climate in UK also causes
big problems. In UK civilians also refuse to
implement law for the creation of solutions.
But, at the moment therre are more lawcases
against MPs in UK than in NL!
The UK-courtsystem does operate 'somewhat'
better and more fairly.
Being a Royal Family you must force the people to
work with law & courtsystem more often.

I myself have no human rights or money.
The kind of power I have thanks to my websites is
Ikzelf heb geen mensenrechten en geen geld.
not the might I want to have!
Het soort macht dat ik nu heb met mijn websites,
I want to be approached as being a 'human being
wil ik helemaal niet hebben!
with human rights within ICC'.
Ik wil behandeld worden als zijnde 'mens met
I want to be able to live & work as a woman in
mensenrechten binnen het ICC'.
normal healthy business-contructions.
Ik wil kunnen leven & werken als vrouw in normale Only than I can minimalize war in NL, by educating
gezonde bedrijfsmatige contructies.
kids & young adults with EQ-psychology.
Alleen dan kan ik werkelijk oorlog in NL
minimaliseren, door de kids & jonge volwassen te
Its a little strange, but the future of NL & UK
scholen met EQ-psychologie.
lays in the hands of the English Royal family.
I need a letter from you personally to stop
Het is een beetje vreemd, maar de toekomst
war with.
van NL & UK ligt in handen van de Engelse
Koninklijke familie. Ik heb een persoonlijke
brief van u nodig voor het stoppen van
Desiree Stokkel
oorlog.
Desiree Stokkel

