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DNA-plunder by @UN linked organisations;
Anti-social behavioral Disorder & Psychpath
persons destroy Earth
DNA-plunder door VerenigdeNaties & Co;
Anti-sociale gedrag stoornissen & Psychopatische
personen vernietigen Aarde
DésiréeStokkel
InterimPrimeMinister NL +

Netherlands too Anti-social for Self-preservation

In NL - ENG
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DNA-plunder; Nederland is te Anti-sociaal voor Zelfbehoud
DNA-plunder door aan de Verenigde Naties gelinkte organisaties:
•

Personen werkzaam bij een aan de VN gekoppelde organisatie
verzwijgen dat zij DNA verzamelen van burgers.

•

Op hun websites - kan je na lang zoeken - een tekst vinden die bewijst 'wat
de organisatie met DNA doet', in Marketing-taal.

•

Een Organisatie die een zoekmachine ontwikkelt voor DNA-profielen =
kwaadaardig. Zij trekken commerciele & medische DATA, die een DNAprofiel van 1 Mens samenstelt. Op deze wijze worden 7.8 DNA-profielen door
VN @ITU verzamelt voor het bouwen van een Space-oorlog.

•

DNA-profielen op nationaal grondgebied van een VN-lidstaat worden dus
'waardeloos'. Je weet niet óf het DNA-profiel dat je uit het Buitenland
ontvangt voor Rechtszaken... ook het Echte DNA van 1 persoon is. Het kan
ook een 'kwaadaardig Marketing-profiel zijn'.

•

Maffia in het Parlement, in de Lobby, in de Rechtszaken bij de Rechtbanken =
Wereldoorlog 3 in de ICT-industrie.

Grondwet Thuisland van een VN-lidstaat:
•

Zodra een Nationaal Parlement de macht verliest over het DNA-profiel
van Mensen - Flora - Fauna op nationaal grondgebied... is er sprake van:
Ontbreken van de Regering, de Rechterlijke Macht, het Leger, het
Onderwijs, de Gezondheidszorg = de autonome samenleving / het VNlidstaat bestaat niet meer.
Landsverraad, Volksverraad, Mensenhandel en totale Chaos in het land.

•

Elke Grondwet Thuisland op Aarde verbiedt het bestaan van Chaos:
Er is altijd een artikel dat de Waarde van de nationale Rechterlijke Macht &
Internationaal Recht bepaalt.
Politici - Ondernemers - Rechters / Advocaten - Docenten - Medici Burgers zijn dus verplicht om de Chaos - die ontstaat door DNAplunder vanuit aan de VN-gelinkte organisaties - te stoppen.
Elk Individu draagt zelf verantwoordelijkheid voor
Zelfbeschikkingsrecht over persoonlijke DNA op nationaal
grondgebied.
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Nederland is te Kwaadaardig / te Anti-sociaal / te Psychopatisch
voor Veilig-stellen van DNA-profielen op nationaal grondgebied
•

De Sadistische persoonlijkheid / wil van de Mensheid in Nederland
is toegespitst op:
◦ Juridisch Lui - zijn
▪ Geen Grondwet - Internationaal Recht constructies willen bouwen in
het Privé dossier; kennis & macht over DNA wordt niet in Evolutie
gebracht in evenwicht met de Evolutie van Rechtsgelijkheid
tussen mensen & Evolutie van Rechtvaardigheid.
▪ De mede-mens in nood, niet willen helpen bij het claimen van
Grondrechten
▪ Criminele Politici & leiders niet willen stoppen... maar wel
Lobbyen met deze personen voor 'binnenhalen van privé-zaken' =
oorlogsmisdaad
▪ Evolutie van ICT belangrijker vinden dan Evolutie van Mensenlichaam
▪ Kwaliteit van DNA laten bepalen door de kennis & macht van de
AI robot, in plaats van door de Mensen-brein in Evolutie.
▪ Evolutie van Rechtvaardigheid niet erkennen; dus ook de Evolutie
van Goede Gezondheid ontkennen.
▪ Evolutie van de Verenigde Naties laten bepalen door de
Criminele AI-robot in Space.
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www.lentis.nl GGZ instelling.

Top-management van Nederland vertoont alle symptomen
van Anti-sociaal gedrag.
Alle personen tegen wie een @Intlcrimcourt rechtszaak is gestart,
wegens Oorlogsmisdaden op gezin in NL...
zijn dus Terroristen
die het DNA van de Burger in NL
kado geven aan VN-gelinkte organisaties
voor Genocide per Space-oorlog
Probleem:
VN-baas @antonioguterres en de VN-politici hebben zelf ook een Anti-sociale
persoonlijkheid-stoornis.
Zolang de VN het @Intlcrimcourt helpt bij het folteren - doden van Slachtsoffers,
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wordt het DNA van Mensheid - Flora - Fauna vernietigd door de ICT-space-industrie.
Voor geld & lol.

Oplossing:
•

Start je DNA-claim vanaf www.desireestokkel-nl.net
◦ brieven die bewijzen dat ook UNSG & ICC-personeel 100% corrupt zijn.
◦ brieven die bewijzen dat UN-lidstaten / Presidenten de VN moedwillig
corrupt houden
◦ brieven die je nodig hebt in je Thuisland
◦ www.viking-golf.me = gebruik alle DNA-pdfs

•

Zoek online - in je Moedertaal de Psychiatrie - uitleg voor:
Kwaadaardigheid +
Anti-sociale gedragsstoornis +
Psychopaten-gedrag
◦ Schrijf Toespraken / Persberichten alsof je als Advocaat in de Rechtszaal
staat waar je de Dader --- die je DNA-profiel manipuleert --- in de
gevangenis zet.
▪ Veel problemen in je leven kan je minimaliseren met de Zwaarste
Juridische constructie in je Toespraak / media-bericht
◦ Stel in je Openbare Communicatie:
' dat Politici - CEOs - Rechters +++ gedrag vertonen
dat gelijk is aan de symptomen van
een Anti-sociale gedragsstoornis / Psychopaten-gedrag'.
▪ Doe dit nooit tijdens de Lobby - in het geheim - omdat de
Crimineel sterker wordt door 'geheimen'.

• Maak duidelijk dat je naar de Nationale Rechtbank en
het @Intlcrimcourt gaat voor Claim:
Stop DNA-profielen maken door Organisaties in het Buitenland,
zonder mijn Persoonlijke schriftelijke toestemming.

Je eist dus in je

persoonlijke dossier

dat Elke Organisatie die verbonden is
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aan een DNA-organisatie / DNA-zoekmachine....
bewijst
welk Profiel zij hebben
van jouw leven - werk - persoonlijkheid - medische zaken.

ENGLISH

DNA-profile court-trial
on National territory against
Presidents who assist @UN linked organisations
with DNA-plunder:

Startingpoint:
Discrimination to Social Status quo / Group-discrimination
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DNA-profile Courtcase:
Claim

equalty

between organisations

1. you are entitled / obliged to use the UN-charter - Torture

treaty - Slavery convention - International law.
2. your Parlement & Organisations on National Territory own

the identical legal obligations as you do. They must prove
that they protect your DNa against Treason & Humantrafficking = warcrime
Your DNA is tortured by hidden forces.
The DNA of flora & fauna at your home & work is tortured.
Keep it simple.
Design your Speech & Pressrelease in this system.
Publish it on your own website.
Stay in controle over all your messages / evidence ... on your own website.
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www.psychcentral.com
Use Psychiatric startingpoints for your DNA-rights Speech / Courtfile

Malice behavior - Anti social behavioral Disorder Psychopatic hunts & killings by Leaders
1. Search online for Medical definitions of these 3 Psychiatry - ilnesses.
Read medical / legal text in your own language.
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2. Put in front of Politicians that they suffer of a Mental illness, according
to information on the Internet.
3. Make clear that they are guilty of warcrimes/ ecocrimes, starting
from:
www.desireestokkel-nl.net
UN-charter - Torture traty - Slavery convention - International law National laws that rule for yor specific Personal File for DNA-safety
List all the organisations on National territory in your Home - at Work
that collect Commercial & Medical DATA and are in relationship with UNlobby
( all DNA-clubs in your Homeland; not 1 is excluded now they all support
@UN @antonioguterres @Intlcrimcourt corruption)

Write a Speech / Pressrelease as if its a Courtroom
document in hands of the Best Lawyer Ever...
who put the Criminal that manipulates your DNA in prison
1. Make clear that you understand HOW - NOT - Secured and
HOW - NOT - Save your Personal DNA is:
Presidents & Ambassadors have No Controle over what happens at
@UN or UN-linked organisatins in the Lobby.
Therefore DNA-proceding organisation in your Homeland have No
Controle over DNA... and they will never have...

When the President & Organisations keep @UN
@Intlcrimcourt 100% corrupt
all the 7.8 billion DNA-profiles
that are collected - manipulated - redesigned ...
will be 100% worthless in Criminal Court.
Or, in the Doctors-practice where Medication is designed to enhance
DNA, the treatment will fail.

ICT-industry can not be trusted: persons & organisations working
in that Industry ignore the:

•
•
•
•

Evolution
Evolution
Evolution
Evolution

of
of
of
of

Justice
Humans - Animals - Plants, without ICT
Economics without ICT
Intelligence & Wisdom without ICT
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•

Evolution of Evolution in Space

DEMAND in your Personal file & Court of Law :
Each Organisation working with DNA-beveiliging
must present all DATA about your Person.
Each Organisation
- including Parliament /Government must prove that they conduct
the Constitution Homeland +
UN charter + Torture-treaty + Slavery convention + international law
to guarantee you that your DNA is not being
misused for Treason / Humantrafficking / Crime
.... somewhere on planet Earth in Space.

Geschreven door:
Désirée Elisabeth Stokkel.
InterimMinisterPresident Nederland.
Grondlegger RepubliekNL en VN-schoonmaker.

10

