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Frank van de Goot - Oververhitting van de hersenen - .
Nooit 5G in Nederland.

Mijn hersenen zijn nu oververhit.
Gevaarlijk. Mini-epilepsie.
Hoofdpijn voelt aan als aanhoudende lichte elektrische schok.
Alsof ik onder elektrische stroom sta… en niet los kom.
Misselijk: kan paar dagen niet goed eten of drinken.
Slapen: veel slaap nodig.
Opstaan voor normale dagindeling.
Maar toch weer gaan slapen.

Oorzaak:
Kindermishandeling heeft tot epilepsie geleid tijden jeugd
( met depakine, maar hiervan werk ik knettergek).
Jong volwassen: psychotherapie voor leven zonder pillen of aanvallen.
Volwassen:
Verkeerd huwelijk + licht epilepsie-gedrag als hoofdpijn / blokkade lichaam + langzaam
bewegen.
Groot probleem was;’partner = sadist en therapeuten stoppen hem niet; zelfs niet voor
een kind met talenten -autisme .
Gescheiden:
Gemeente foltert mijn gezin + Rechters dwingen mij naar Internationaal Strafhof te gaan
, als ik niet vermoord wil worden.
Samenleving:
Holland is asociaal land. Mensen helpen elkaar niet bij problemen door Criminele Rechters
- Advocaten - Politici - Therapeuten.
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5G - elonmusk
Ik heb zo’n 400 dagen vastgezeten aan Spacex-Musk.
Musk beloofde mij een probleem-oplossend gesprek, voor Einde ICC-Spacex-NL
‘oorlogsmisdaden’, maar komt zijn belofte niet na.
Ik ben gedieplinked in zijn brein.
Hij blijkt een Sociopaat… en zelfs een Psychopaat.
Musk wil geen Fairtrade Spacex; geen Klimaat-onderzoek Spacex.
Hij maakt zelfs zijn eigen kinderen onvruchtbaar.
Ik moet mij loskoppelen van deze man.
Maar…. 5G wordt de Nederlander door de strot geduwd vanuit Spacex.
Volgens Amerikanen & Chinezen is 5G wel gevaarlijk.
DictatuurNL wil 5G, zonder enige vorm van medisch onderzoek.

Mijn hersenen raken oververhit.
De problemen die binnenkomen op mijn radar zijn ‘een vooruitziende blik’, en … zij zijn te
zwaar voor de biologie van mijn lichaam.

Invoeren van 5G = volkerenmoord.
Meer op www.mequhi.com
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Zelfverdediging tegen
100% Rot bij
Zorgbestuur - Politiek Rechtbank
Maartje's Interactiekracht
@MaartjeGoverde
Advocatenopleiding
@Advocatenopl
DSW Zorgverzekeraar
@DSW_Zorg

Selfdefence against
100% Rot at
Health management Politics - Courts of Law
Rescue For Future et al
@DoctorsForFutu1
Scientists for Future
@sciforfuture
FBI
@FBI

Politie Nederland
@Politie

Maartje,

Fridays for Future,

Ik kan niet uitleggen HOE woedend ik ben
op Pathologen @KNMG & co.

I can’t explain HOW angry I am with
Pathologists @KNMG & co.

In Amerika is de ZORG een grotere
puinhoop.
Maar, de Amerikanen & Medici leven wel in
een veel realistischere
Kijk op het Leven & Recht.

In USA, the Healthcare is a larger Chaos
than in NL.
But, the USA-people & Medics do live in
a far more realistic perception on Life &
Justice.

Elite = niet Heilig in USA!
Inhoud rechtszaken & Procesgang bij
Rechtbanken…. zijn héél veel nuchterder
dan de Inhoud & Procesgang in Holland.
Het USA- Slachtoffer krijgt veel meer
eerlijkheid & genoegdoening.

Elite = No Saint in USA!
Content court cases & Procedures at
Courts of Law… are much more
down-to-earth, than the Content &
Procedures are in Holland.
The USA-victims do get more honesty &
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Zelfs van corrupte media.

protection. Even by corrupt media.

In Holland mag je niet bespreken of
bewijzen
dat
het Topmanagement NL
‘voor de Elite-gein een paar burgers doodt
en de Procesgang bij @RechtspraakNL
@Het_OM een zo groot mogelijke hel is …
voor het Slachtoffer’.

In Holland. one may not talk about or
prove that
the Top-managementNL
‘kills a few Citizens for Elite-fun and that
the Procedures at the Courts of law and
Prosecutors Office are kept a 100XL
hel….for the Victims.

Topbestuur NL vindt zichzelf ‘te beschaafd
voor USA-design Juridische Waarheid’.

Topmanagement NL thinks of themselves
as being ‘too civilized for a USA type of
Legal Justice’.

Zorg in NL
=
Münschausen by Proxy-systeem.

Healthcare in NL
=
Münschausen by Proxy-systeem.

Burgers mogen niet bespreken /
bewijzen:
● in welke Sociaal-Juridische waarheid
zij leven & groeien.
● hoe zij @UNHumanrights benutten
om zichzelf te beschermen tegen
machtsmisbruik
… en …
voor het verwijderen van de
Blokkade die een Gezonde Evolutie
van Lichaam in de weg staat.

Civilians may not talk about / prove:

Burgers NL mogen niet Evolueren op
wijze die voor hun Gezond & Intelligent
is.

Civilians NL may not Evolute in way
that is healthy & Intelligent for
themselves.

Burgers NL mogen de Elite niet
upgraden met Recht &
Persoonsgebonden Evolutie.

Civilians NL may not upgrade Elite
with Justice & Personality bounded
Evolution.

Zodra Pathologen
Partij kiezen voor
uitbouwen van Dictatuur-NL,
heeft het NL-volk geen
Rechtsbescherming meer.
Als Pathologen de Evolutie boycotten,
nu zij te LUI & te Gewetensloos zijn

●
●

in which Social-Justice truth they
live & grow.
how they use @UHHumanrights
for self protection against
misconduct
… and…
the removal of the blockage that
keeps them away from healthy
Evolution of the Human body.

As soon as Pathologists
take sides for
extending Dictatorship-NL,
the NL people
have no legal protection
anymore.
When Pathologists boycot the Evolution,
now they are too Lazy & too
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om mee te groeien
met de Echte Sociaal-Juridische
Evolutie van het Volk…
nemen Zware Criminelen de macht over.

Unscrupulous
to grow hand-in-hand with the Real
Social-Justice Evolution of the People…
the Heavy Criminals take over power.

Dit proces is al gaande vanaf Mei2007 =
Start van @Intlcrimecourt rechtzaak tegen
NL.

This proces started in May2007 =
Start of @Intlcrimecourt lawcase against
NL.

www.desireestokkel-nl.net

www.desireestokkel-nl.net

@UN @WTO presidenten / ambassadeurs
sturen ‘voor de Elite-gein de Zware
Criminelen / Rotte Vluchtelingen naar
@MinPres toe… om DictatuurNL een lesje in
politiek te leren’.

@UN @WTO presidents / ambassadors
ship ‘for the Fun of the Elite...the heavy
Criminal / Rotten Refugees to
@Minpres...to teach DictatorshipNL a
political lesson’.

Deze presidenten / ambassadeurs
parasiteren op mij….
Zij willen weten ‘of ik het red… ‘. Bovendien
is mijn InterimMinisterPresident oplossing in
Oorlogsgebied 100% nieuw.

These presidents / ambassadors
are parasites on my body…

Zij hebben het begrepen:
● Venezuela heeft IPM
● Algerije heeft IPM
● India/ Italië helpen mij IPM voor
Sudan te realiseren.
www.spacecourtplanet.com
zagen zij niet aankomen.
Maar, alle @UN @wto presidenten /
ambassadeurs geven hun #CliamteKids de
100% vrijheid om met mij te leven &
werken.

DUS!?
Waar is DictatuurNL mee
bezig?
Topbestuur NL bewijst
‘uitsluitend HOE achterlijk
zij zijn in Buitenland’.

They want to know ‘if I will make it…’.
Besides, my InterimPrimeMinister solution for warzone is 100%brand new…
They have understood:
● Venezuela owns IPM
● Algeria owns IPM
● India/ Italy assist me with
realisation of IPM for Sudan.
www.spacecourtplanet.com
‘ didn’t they see at the horizon’.
But, all @Un @WTO presidents /
ambassadors do give their #ClimateKids
the 100% freedom to live & work with
me.

Thus!?
What is DictatorshipNL
doing?
Topmanagement NL
‘proves only how retarded
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www.spacecourtplanet.com
is internationaal al de @UN vervanger,
die door #ClimateJongeren wordt bestuurd
in jaar 2024.
Ik ben nu de Juf & Gobetween.

they are abroad’.
www.spacecourtplanet.com
is internationally accepted as the @UN
replacer, to be taken over by
#ClimateYoungAdults in year 2024”.
I am now Teacher & Gobetween.
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NL-Pathologen weigeren dus
prefessionaal onderzoek te verrichten
naar:

So, NL-Pathologists refuse to
investigate professionally on:

Wifi6-5G spionage & medische
experimenten met het mensenlichaam van
het NL volk, in Dictatuur-NL.

Wifi6-5G espionage & medical
experiments on the human body of the
NL people, in DictatorshipNL.

Zij zijn Lid van de EliteMoordenaarsClub
@HSD_nl
en zijn NIET van plan
de Echte
Evolutie van het Sociaal-Juridisch vechtende
volk te erkennen
… en te verwerken in hun onderzoeken.

they are a member of the
EliteMassMurderClub @HSD_NL
and have no plans
to recognize
the Real
Evolution of Social-Justice
in the lives of the people ...fighting for
their Healthy Evolution.

Pathologen kiezen
dus partij voor de
Münschausen by Proxy Medici in NL,
terwijl het Buitenland
dit soort Medici in de gevangenis zet.

Pathologist make the choice
to be partial to
Münschausen by Proxy medica in NL,
while foreign Nations put this type
of medics in prison.

Probleem DictatuurNL ⇔ RepubliekNL:

 roblem DictatorshipNL ⇔
P
RepubliekNL:

●

●

●

USA wetenschappers die Dictator
@MinPres voeden, voeden mij ook.
Zij weten dat ik geen @Foxit - ICT
kennis heb, dus leveren zij mij
Boerenverstand-werk aan voor
NL-volk.
Wie vertelt NL-volk dat 5G dient
voor het Kraken van alle Logincodes

●
●

●

USa scientists who feed
@MinPres, also feed me.
They know that I do not own
@Foxit - ICT knowledge, so they
supply me with Down-to-Earth
work for the NL-people.
Who informs the NL-people about
the fact that 5G is on this planet
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●

●

met de AI-Quantum-robot?
@PubliekeOmroep legt een heel klein
beetje waarheid uit…, nadat ik het
op @twitter & websites heb
gepubliceerd.
@PubliekeOmroep = DictatuurNL en
zal dit blijven nu Journalisten niet
gestraft willen worden voor
Oorlogsmisdaden op NL-volk.

Amerika heeft mij dus allang aanvaardt
als InterimMinisterPresident.
Dit impliceert dat USA niet van plan is
zichzelf KADO te doen aan Hollandse
Münschausen by Proxy @KNMG & co.
Het impliceert ook dat USA wel met
Wifi6-5G
in HOOG Tempo de NL-computers leegtrekt.
Hiervoor worden ‘agressieve
Pentagon-soldaten ingezet, die al ruime
ervaring hebben …
met Burgers doden in Oorlogsgebied…
met een Joystick achter een Computer’.
NL-Pathologen moeten zich dus
doodschamen voor het
Rechtsfeit dat zij nu het Pentagon
steunen bij folteren - doden Hollanders,
voor behoud van hun Elite-clubje.

●

●

for the Hackers Quantum-robot?
@PubliekeOmroep only explains a
tiny bit of truth… after I have
published TheBigRot on @twitter
& websites.
@PubliekeOmroep = Dictatorship
NL and they plan to last, now
Reporters don’t want to be
punished for Warcrimes on the
bodies of the NL-people.

Conclusion: America has accepted
me a long time ago as
InterimPrimeMinister.
This does not implicate that USA has the
plan to give itself away as GIFT to the
Dutch Münschausen by Proxy @KNMG &
co.
Indeed, it implicates that USA plans to
empty our NL-computers Highspeed with
Wifi6-5G.
For this job are put to work: ‘aggressive
soldiers at the Pentagon - who have
experience with Killing Humans in other
nations’ Warzone…. with a Joystick
behind a USA- computer…. ‘.
NL-Pathologists should shame
themselves to death,
for the Legal fact that they support the
Pentagon with torture-murder on Dutch
Civilians… for the maintenance of their
Elite-club.

Wat is Zelfverdediging in
Zorgindustrie?

What is Selfdefence in
Healthcare-industry?

Maartje, als jij #Wetbig1 + #WetBig2 wilt
samenvoegen in

Maartje, when you want to MixFit
#LawReg1 + #LawReg2 into

#WetBigregisterRepubliekNL

#LawBigRegisterRepublicNL
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voer ik deze per Decreet in bij @UN
@Intlcrimecourt.

I will put this law into power by Decree
at @UN @Intlcrimecourt.

Maar, je hebt er dus vrijwel niets aan

But, do realize ‘that they people do not
need a new Register for Medics…

zolang NL Zorg-Elite… alle
onderzoeksresultaten vervaagd - vervalst
voor groei DNL @MinPres.
DictatorRutte heeft afgelopen week
geregeld dat wij
USA-Zorg-bureaucratie krijgen
= 5G geeft Medisch Dossier 100% kado
aan Internet
= Autoriteit Persoonsgegevens / ACM /
Foxit zijn toneelclubs.
Belangrijk = NU
1. Burgerrechten in Personeels-dossier
veilig stellen in Zorg-industrie door
leugens RepubliekNL chantage eerst
op tafel te leggen.

as long as the Healthcare -Elite…
manipulates - falsifies all reports on
investigations for Growth Dictatorship NL
@MinPres.
DictatorRutte has organized past
week ‘that we will have
USA-Healthcare-bureaucracy system
in NL

= 5G gives Medical Files 100% away
for free to the Internet
= Authority Privacy / Consumers
rights / Foxit are theater clubs.
Important = now

2. Burgers moeten bespreken Welke
impact ICCrechtzaak tegen
@Koninklijkhuis heeft op hun privacy
en Medische Behandeling.

1. Personnel - files must be RESET
in Civilrights, for safety & security
healthcare industry, by removal
Blackmail with RepublicNL, by
@WTO @UN.

3. NL-volk moet alle @UN @WTO
@intlcrimecourt chantage DictatuuNL
bespreken in media…
voor behoud van:

2. Civilians must discuss Which
impact the ICClawcaseNL against
@Koninkljkhuis has on their
privacy and Medical Treatments.

Privacy Zorg Wifi6-5G.
Voorkomen van Vergiftiging van
Mensenlichaam vanuit Buitenland in
5G-wereld,
met:
temperatuur trillingen kleuren / licht camera spionage nieuwe Natuurkunde door
verbranding Satellieten magnetisme

3. NL-people must discuss all @UN
@WTO @Intlcrimecourt blackmail
Dictatorship NL in media… for
their maintenance of:
Privacy Healthcare Wifi6-5G.
To prevent their bodies from
being Poisened with 5G-world
from Abroad, with:
temperature vibrations colours/light espionage by camera -
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+ restafval in lucht.
Bankgeheim = Geld kan niet worden
gestolen / gehacked.
AI-Robot… hackt in 2020 mobiel en
kan inhoud bestanden wijzigen,
plus... schakelt ook direct door naar
laptop of Medische Tool in
Mensenlichaam…. waar het nog meer
bestanden zal wijzigen.
Probleem met ICT in Holland:
ICT maakt gebruik van apparaten +
software, vanuit Buitenland.

new Physics caused by burning
process Satellites with magnetism
+ 5% garbage in Air, due to this
burning process.
Bankaccount-security = make
sure that Money can not be stolen
/ hacked.
AI- Robot… will hack the Mobile
phone in 2020… and will
immediately change all the
contenct of files in devices linked
to this mobile, too. Medical Tools
in Human bodies are at High risk
for War-makery for Elite-Fun.

Holland produceert vrijwel niets zelf.
@Foxit is niet 100% Hollands
en werkt niet uitsluitend
voor bescherming van NL volk.

Problem with ICT in Holland:

ICT makes use of devices +
software, from Abroad.
Holland hardly manufactures
anything itself.
@foxit is not 100% Dutch
and does not exclusively work
for the protection of the
NL-people.

june2019
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Pathologen,
Mensheid verdwijnt door ICT Spaceindustry.

@ClimateClaim jongeren hebben hulp
nodig.
●

zien - denken - spreken - opeisen

Dit is een Grote Mensen brief, moeilijk
te verwerken voor mijn zeer jonge
Fanclub www.spacecourtplanet.com
De jongste is 9 jaar oud en heeft mij
gevonden. Ik trek kinderen aan ‘die
Alles al weten en nu leren dit te
herkennen - ontvouwen - toepassen’.

Pathologist,


Mankind extincts due to ICT Spaceindustry.

@ClimateClaim younger generation
needs help.
●

see - think - speak - demand

This is a letter for Grown ups,
difficult to digest for my amazingly
young Fanclub
www.spacecourtplanet.com

Wij weten dat dit leven ‘niet simpel is’.

The yungest one is 9 years old and
has found me. I pull kids towards me
‘who know Everything and now learn
to recognize - unfold - exersize the
lessons’.

De oudsten blijken criminelen te zijn die
rellen uitlokken.

We know that this lifestyle ‘is not
simple’.
The oldest appear to be criminals
who torment for chaos.

Oké, hier gaan we…..

Okay, here we go….

Nederland wordt bestuurd door
Moordenaars, die zoals echte
Sociopaten doen…. genieten van het feit
dat Niemand hen kan stoppen.

Holland is being managed by
Murderers, who... as real Sociopaths
do ... enjoy the fact that Nobody can
stop them.

Deze monsters liegen tegen het volk,
wat de @ClimateClaim jongeren
doorzien.

These monsters lie to the people,
what the @ClimateClaim young
onces see through.
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Kinderen groeien dus op in een
Alles-vernietigende angst. Voelen zich
bedrogen door hun eigen familie - land.
Deze kinderen passen zich niet aan, aan
de bestaande economische modellen…
die de Elite toepassen voor
zelfverrijking.

So, children grow in fear for the
demolition of All there is. Feel
betrayed by their own family country.
These children do not adopt the
current models for economics….
which are being conducted by the
Elite for self-enrichment.

Kids vechten voor hun bestaan.
Kids are fighting for their lives.
Ik zal deze jonge generatie leren de
Grondwet - Mensenrechtenverdragen
toe te passen tijdens:
●

zien - denken - spreken - opeisen

I will teach this younger generation
to conduct the Constitution Humanright treaties during:
●

see - think - speak - demand.

Wie heeft Vrijheid tot Moord?

Who owns Freedom to Murder?

Nederland heeft een bestuur dat wil dat
@ClimateClaim jongeren in doodsangst
leven….

Holland has a management that want
@ClimateClaim young onces to live in
fear of an willfully inflicted death.

Het Ministerie van Algemene zaken
geniet van de Internationaal
Strafhof-rechtzaak tegen NL en
VN-presidenten / ambassadeurs /
zakenmensen….

The Ministry of Common affairs
enjoys the International Criminal
Court lawcase against NL and
UN-presidents / ambassadors /
businesspersons….

Ambtenaren - Politici - Mediamakers
willen de rechtsstaat verder afbreken….
en slachtoffers dwingen te rotten &
vechten.

Civil servants - Politicians Mediamakers do want to break down
the State of law even more…. and
want to force the victims to rot &
fight.

Jongeren in NL moeten dit nu
aanvaarden voor behoud van hun
lichaam.
Zij beginnen te aanvaarden dat de ICT Space-industrie het EINDE van hun
leven, pijnlijk maakt.

Younger generation in NL now must
accept this for the savekeep of their
human body.
They begin to accept that the ICTSpace - Industry cause agony and
the END of their lives.
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Pathologen-vragen

Pathologist - questions.

1. Welke grondstoffen van Aarde
komen er door de ICT - Space industrie in de Lucht?

1. Which raw materials from
Earth are lifted into the Air by
the ICT- Space - industry?

2. Welke Natuurkundige reacties
veroorzaken deze grondstoffen in
de Lucht - Water - Voedsel?

2. Which Physics cause these raw
materials in the Air- Water Food?

3. Hoeveel Raketlanceringen kan 1
mensenlichaam in 1 jaar
verwerken?

3. How many Rocketlaunces can
1 human body digest in 1
year?

4. Hoeveel Satelliet-vernietigingen mbv Magnetisme & Vuur in
dampkring - kan 1
mensenlichaam in 1 jaar
verwerken?

4. How many Satellite demolitions using Magnetism &
Fire in the atmosphere - can 1
human body digest in 1 year?

EQ-Futurebringer Désirée ziet…
voelt...

EQ-futurebringer Désirée ziet…
en voelt...

●

Zuurstofgehalte vermindert in de
Lucht die wij inademen.

●

Oxigen level decreases in the
Air we inhale.

●

Verbrandingsprocessen in
dampkring verhogen Nitraat
gehalte dat wij inademen.
Hierdoor verzuurd & versteend
het mensenlichaam.

●

Burning-processes in the
atmosphere increase the level
of Nitrate, which we inhale.
This causes increased acid
levels in our body & causes
stones in the human body.

●

Verbrandingsprocessen in
dampkring resulteren in Nieuwe
Grondstoffen/ Elementen,
die het mensenlichaam indringen
via de mond - neus - oren - ogen
- wondjes - huid.

●

Burning-processes in the
atmosphere result in New Raw
materials / Elements, that
enter the human body via the
mouth - nose - ears - eyes injuries - skin.

●

Human brains get polluted in a
way that the Self-cleansing
ability blocks & stops.

●

Mensen hersenen raken dusdanig
vervuild dat Zelfreinigend
vermogen blokkeert en stopt.
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Wij willen graag antwoord op deze
vragen.

We like to receive answers to
these questions.

Republiek-Nederland18nov2016.com
Désirée Stokkel Interim MP NL binnen @UN @WTO lobby
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