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Doden liegen niet – Death don’t lie
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Frankvandegoot, VN-lidstaten,

Frankvandegoot, UN-memberstates,

Frank, binnenkort lig ik bij de je op de
snijtafel, moedwillig de dood ingedreven
door Balkenende & co, Rutte & co – Koning
WA – Criminelerechters / aanklagers, ICC
en Mediamakers.
Vermoord in DictatuurNL, dus….

Frank, soon you will find me laying on your
cutting table, delibarately driven into death by
Balkenende & co, Rutte & co – KingWA –
Criminaljudges / prosecutors, ICC and
Mediamakers.
Thus, Murdered in DictatorshipNL...

Nu is NL formeel een Republiek per

NL is officially a Republic per 18nov2016, what

18nov2016, wat de media voor het volk
verborgen houdt. Doordat de media altijd
liegt, zijn Defensie – Politie – Criminele
rechters / aanklagers tegen het volk in NL
gaan werken. De Elite werkt alleen voor de
Elite, niet voor de Rechtstaat NL. Met als
gevolg de MH17 – LindavandeGiesen –
AnneFaber – en vele anderen, die zelfs
stiekem in de NL-statistieken worden
weggeschreven. De Mali-soldaten;
VN-brief waarmee ik alle VN-lidstaten
toestemming geef om alle NL-ers tegen wie
een ICCrechtzaakNL ligt te arresteren of
liquideren nu zij terroristen zijn.

is being kept from the people by the media.
Because the media always lies, Defence – Police
– Criminal-judges / prosecutors started to work
against the NL-people. The Elite only lives &
works for the Elite, not for the State of Law NL.
Which resulted in the MH17 –
LindavandeGiesen – AnneFaber – and many
others, who are sneakily being written away in
the NL-statistics. The Mali-soldiers; UN-letter
with which I give all UN-memberstates
permission to arrest or assasinate all NLpersons against whom and ICClawcaseNL rules,
now they are terrorists.

http://www.desireestokkelnl.net/uploads/5/6/2/4/56243847/unsgipmnlicclawcas
enlcommandorsnldefenceministerpolice23jan2018.pdf

Frank, jij krijgt dus betaald door de Media/
Parlement – om burgers de doden voor
behoud van DictatuurNL en daarna de
doodsoorzaak te achterhalen -.
Zullen wij dit systeem maar even
veranderen!?

Frank, you are getting payed by the Media –
Parliament – to kill civilians for the keep of
DictatorshipNL and afterwards to establish the
cause of their death –.
We’d better transform this system,
don’t we!?

Frank van de Goot, jij en andere
pathologen, werken vanaf 18nov2016 in
RepubliekNL – met mij als IPM & UNSG –
en maken duidelijk aan Iedereen met wie
jullie samenwerken ‘dat jullie leven &
werken in RepubliekNL’.

Frankvandegoot, you and other pathologists,
work from 18nov2016 on in RepublicNL – with
me as IPM & UNSG – and you all make
transparent to every single person you work
with ‘that you live & work in RepublicNL’.

Hollandse Doden liegen wel…

Dutch death do lie…

De Nederlander is emotioneel ver
onderontwikkeld. Andere Volkeren leven in
de realiteit op de grens tussen leven &
dood. De Hollander doet net alsof die
grens niet bestaat. Totdat een persoon een
geconfronteerd wordt met ongeluk – ziekte
– geweld. En zelfs dan nog, blijft de NLer
de DictatuurNL steunen – bouwen.

The Dutch are emotionally underdeveloped.
Other civilizations residence on the edge
between live & death. The Dutch pretends ‘that
that crossover doesn’t excist’. Untill the day a
person is being confronted with an accident –
illness – violence. Even than, the Dutch
continue to support the DictatorshipNL and the
expanding of it.

De zwaarste ziekten in NL zijn:
The most serious diseases in NL are:
•
Zelfvernietigende Juridische Luiheid.
•
Zelfdestructive Legal Laziness.
•
Geliefd willen zijn bij de Elite, ook
•
Wannaby Loved by the Elite, even when
als dit tot faillissement – ziekte –
this causes bankrupty – illness – death.
dood leidt.
•
Never want to rescue human lives.
•
Geen mensenlevens willen redden,
When the Elite must be removed for a
zodra de Elite moet worden
positive result… or when new systems
verwijderd… of wanneer er nieuwe
need to be build that transform the way
systemen moeten worden gebouwd
of live / work of the Elite.
die de leef – & werkwijze van de
•
The wil to prove with ‘freedom to
Elite wijzigen.
Murder that Fun-killings in NL are fun’.
•
De wil om met ‘Moord met
•

•

Voorbedachte raden te bewijzen dat
Fun-killings in NL leuk zijn’.
Moordlust mee de oven innemen.

Buitenland:
Leven in de waarheid over de grens tussen
leven & dood, maakt de mens sterk.
Het is een vorm van sterkte waar de
Hollander op neerkijkt; ‘de NLer praat niet
over deze grens… dus zijn er geen
problemen’, is het NL-uitgangspunt…

•

Take the Lust fo Murder with them into
the oven.

Abroad:
To residence in the reality of the edge between
live & death make humanbeings stronger.
Its a design for strenght, the Dutch look down
on; ‘the Dutch don’t talk about this crossover…
so there aren’t any problems’, is the NL
startingpoint…

In countries – being labelled as ‘primitive’ by
In landen die wij NL-ers als ‘primitief’
the NL – people own a skill the Dutch are
bestempelen, hebben mensen een
vaardigheid die Hollanders niet kennen, nl: unfamiliar with, namely:’To produce Something
out of Nothing’.
‘Iest uit Niets produceren’.
Zodra nood wetten breekt, komen mensen
in het buitenland samen om betere wetten
te eisen… die mensenlevens redden. Ook
ten nadele van de Elite.
Alleen in NL wordt de Elite nooit in de cel
gezet voor Misdrijven tegen de
Menselijkheid of Oorlogsmisdaden gepleegd
op het NLvolk. Criminele rechters willen
crimineel blijven, dus moeten slachtoffers
onzichtbaar wegrotten.
In NL worden slachtoffers gedwongen zich
door een groeiende groep
machtsmisbruikers te laten ziek-treiteren /
doden… Met de media als katalysator voor
Vrijheid tot Moord.

As soon as emergency calls, Mankind abroad
comes together, so they can demand better
working laws… that save human lives. Even
when this is to the disadvantage of the Elite.
Only in NL, the Elite is never being put in prison
for Crimes against Humanity and Warcrimes
conducted on the NL-people. Criminal-judges
must stay criminal, so the victims must rot in
an invisable hel.
In NL victims are being forced to have
themselves tormented ill / death.. by a group of
rulers which grows in numbers. With the media
as catalyst for Freedom to Murder.

Sterk lichaam

Strong Body

Een lichaam kan zichzelf beter plaatsen op
Planeet Aarde – onderhouden –
beschermen tegen Kwaad – groeien in
Goed… zodra het kan zoeven op de grens
tussen leven & dood.

A human body can position itself better on
Planet Earth for maintenance – protection
against Evil – growing in the Good… as soon as
it can zoom by on the edge between live &
death.

Evolutie van Sociale Intelligentie
maakt het het lichaam
Toekomst-proof
Dit proces impliceert dat de Individu
aanvaardt ‘dat er EQ-klussen gedaan
moeten worden die Tijd – Energie – gevoel
voor Eigen-effectiviteit vergen, met als doel
‘een betere kwaliteit van leven bereiken op
Planeet Aarde, voor ons Allemaal’.
De Hollander weigert dit proces te
erkennen; pas nadat Commandanten
Defensie + Politie + Criminele rechters /

Evolution of Social Intelligence
makes the body Future-proof

This proces implicates that the individual
accepts ‘that EQ-jobs need to be done which
demand Time – Energy – awareness for Selfeffectiveness, with the aim ‘to realize a better
standard of living for All of Us on Planet Earth’.
The Dutch refuse to recognize this proces; not
before the Defence Commandors + Police +

aanklagers meer burgers hebben gedood
voor Politici – Koning, raakt de NLer
geïnteresseerd in zelf-bescherming &
Evolutie. De Hollander begrijpt niet ‘dat
Vrijheid tot Moord niet het allerhoogste
goed is dat de Mensheid dient in NL’.
De dood is een reinigings-proces voor
Aarde. Maar de Kwaden zijn nu zo machtig
dat zij de Mensheid op Aarde vernietigen.
Hierin moet verandering komen.
RepubliekNL heeft het juridisch fundament
aangelegd, internationaal. VN wordt
herbouwd, door de Toekomst-brenger =
DésiréeElisabethStokkel.

Criminal judges / prosecutors have killed more
civilians for Politicians – King, the Dutch will
gain interest in self-protection & Evolution.
The Dutch don’t comprehend ‘that Freedom to
Murder is not the best product available that
serves Mankind in NL’.
Death is a cleansing-proces for Earth. But the
Devils are so powerful that they demolish Earth
completely. This needs to change.
RepublicNL has built the first legal foundation,
internationally. UN will be rebuild, by the
Future-bringer = DésiréeElisabethStokkel.

Toekomst-brenger’s vaardigheid

Future-bringers’ skill

Een vaardigheid die uitsluitend in het DNA
van de Goede mens zit. De Kwade mens
probeert deze vorm van Evolutie om te
zetten in macht, wat niet lukt.
DagobertDuck is geen Toekomstvoorspeller… de Mensheid op Aarde houdt.

A skill exclusively present in the DNA of the
Good humanbeing. The Evil person tries to
transform this design of Evolution into power,
what fails. DagobertDuck is no Future-bringer…
who keeps Mankind on Earth.

Gewetensloosheid bestaat niet in de
Toekomst-brenger; het geweten analyseert
Goed van Kwaad – verstrekt indicatoren die
Kwaad kunnen minimaliseren en omzetten
in Goed. Voor ons Allemaal op Planeet in de
Galaxy.

Unscrupulous behavior does not excist in the
Future-bringer; the concious analyses the Good
from the Bad – provides in indicators that can
minimalize Evil and transform it into Good. For
All of Us on the Planet in the Galaxy.

De Toekomst-brenger mag op-en-neer
reizen tussen Galaxy & Aarde, met als doel
de Mensheid vooruit te brengen. Pijnlijke
klus… op een G-radar tussen leven & dood.

The Future-bringer may travel up-and-down
between Galaxy & Earth, with the aim to bring
Mankind into the future. Painful duty… on the
G-radar between live & death.

De elementen zijn de instrumenten. Liefde
de brandstof. Haat de grens voor het
bouwen van Eigen-effectiviteit. Goed wordt
gekatalyseerd door Rechtvaardigheid.
Wetenschap over de grens tussen leven &
dood is de bouwsteen voor de Toekomst.
De Toekomst-brengers’ vaardigheid begint
in Holland – en binnen de VN – met het
verwijderen van Gewetensloosheid.
Zonder Vrijheid tot Moord.

The elements are the instruments. Love is fuel.
Hatred the boundary for the building-proces
Self-effectiveness. Good becomes the catalyst
for Justice. Science for the edge between live &
death the building-block for the Future.
The Future-bringers’ skill starts in Holland –
and inside the UNsystem – with the removal of
Unscrupulous behavior. Without Freedom to
Murder.

Vrijheid tot Moord verwijderen van
Planeet Aarde

To remove Freedom to Murder from Planet
Earth

In Holland moeten ongeveer 5000 personen
worden plat-gebombardeerd voordat het
proces ‘Gewetensloosheid verwijderen
zonder geweld’ kan starten. Nu mag ik niet

In Holland, about 5000 persons must be
bombed flat, before the proces ‘removal of
Unscrupulous behavior without violence’ can
start. I am not permitted to kill, unless I have

doden, tenzij ik het leven van kinderen wil
redden…Ik heb Galaxy-communicatievaardigheden voor het transformeren van
Kwaadaardig gedrag op de grens tussen
leven & dood tot ‘Genezend gedrag’. Dus,
geef ik VN-lidstaten toestemming om NLers
te doden, die van zichzelf terrorist hebben
gemaakt.
Gewetensloosheid herkennen op de
snijtafel, start bij het Folterverdrag

to save the lives of children… Therefore, I own
Galaxy-communication-skills for the
transformation of Evil behavior on the edge
between live & death into ‘Healing behavior’.
So, I give UN-memberstate permission to arrest
& assassinate Dutch natives, who have turned
themselves into terrorists.
To recognize Unscrupulous behavior
on the cutting table, starts with the
Torture-treaty

Frank & co, vanaf vandaag herijkt elke VN- Frank & co, from today on each UN-pathologist
patholoog op Planeet Aarde het dossier dat on Planet Earth anchore the file that he / she
hij / zij produceert in het Folterverdrag.
produces in the Torture-treaty.
Wie heeft op welke wijze het lichaam
van de dode moedwillig pijn gedaan …
door de wettelijke verplichtingen
inherent aan leven in de Rechtstaat
te negeren?
Voorbeeld:
Krijg je mij op de snijtafel, voordat
RepubliekNL bij alle burgers bekend is, ben
ik gedood door Media-makers die Rutte &
co bewust assisteren bij liegen over
georganiseerde Vrijheid tot Moord in NL,
onder leiding van President Markrutte –
KoningWA – Defensie – Politie – Criminele
rechters / aanklagers – Professoren –
overigen.

Who has willfully caused pain on
the death humanbeing…
by ignoring the legal obligations
inherent to live in the State of law?
Example:
When I arrive on your cutting table, before
RepublicNL is known to all civilians, I am being
killed by Media-makers who willfully assist
Rutte & co with lies about organizes Freedom to
Murder in NL, under supervision of President
Markrutte – KingWA – Defence – Police –
Criminal judges / prosecutors – Professors –
others.

Pathologists on Earth live & work from the
Pathologen op Aarde leven & werken vanaf UNcharter – Torture-treaty – Humanright
treaties – Arbitrationcourtsystem-treaty; make
het VNverdrag – Folterverdrag –
the edge between live & death transparent from
Mensenrechtenverdragen – Arbitragerechtbank-verdrag; duiden de grens tussen the Torture-treaty. Willy-nilly.
Even when the consequence is that the Elite will
leven & dood vanaf het Folterverdrag.
be removed from their labourcontracts… and
Goedschiks of Kwaadschiks.
Ook als dit tot gevolg heeft dat de Elite uit are being replaced with persons who do live &
haar arbeidscontract wordt verwijderd… en work legally correct.
wordt vervangen door personen die wel
In my report you sign up: Killed due to
Juridisch correct leven & werken.
Unscrupulous behavior by Fake-president
Markrutte – KingWA – Criminal judges /
In mijn rapport schrijf je: Vermoord door
prosecutors – Elite – others; who lie about
de Gewetensloosheid van Nep-president
Markrutte – KoningWA – Criminele rechters her ICClawcaseNL-file to the people and refuse
to operate legally correct.
/ aanklagers – Elite – overigen; zij liegen
An ICClawcase for the prevention of the
over haar ICCrechtzaakNL-dossier tegen
demolition of the people in NL.
het volk en weigeren juridisch correct te
werken. Een ICCrechtzaak ter voorkoming
van vernieting van het volk in NL.
DesireeStokkel
http://www.desireestokkel-nl.net/constitution-republic-nl.html

