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Strict 
denken & handelen 
voor zelfbehoud 
onder 5G.

Strict thinking & acting 
for selfpreservation 
under 5G.

Strict zijn.  Wat is dat?

Denk - & Gedragspatroon 
dat resulteert in feit dat 
jouw Lichaam niet 
beschadigt raakt/ sterft 
door een 5G aanval.

Hoe te denken? 

To Be Strict.  What is that?

Thinking - & Behavioral 
pattern that results in fact 
that your Body does not get 
damaged, / killed by a 5G 
attack. 

How to think? 
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Wat te doen?

Omstandigheden.

Gevolgen van gedrag inschatten.

Folterverdrag toepassen.

Concluderen voor Schoonmaak 
van je Eigen Leven.

Doel bepalen.

Vastberaden parcours naar doel 
bouwen.

Bewust kiezen tussen Goed & Slecht 
voor onderhoud van parcours  / 
bereiken doel.

Werking Folterverdrag analyseren.

Omgeving testen op 
Schoonmaakresultaat / gewenste 
doel. 

Feedback verwerken. 

Overzicht  op omgeving – feedback - 
upgrade analyseren.

Spiegel. 

Waardevaste momenten / 
gedragingen kiezen als Anker. 

Anker plaatsen op Tijdbalk van je 
Eigen Leven. 

Personen kiezen voor delen resultaat.

Inventarisatie van reacties op jouw 
gedrag & resultaat. 

Keuzeproces voor Blijvende 

What to undertake?

Circumstances.

Estimate consequence of behavior.

Conduct Torture treaty.

To Conclude aimed at Cleaning 
your Own Life. 

Select Target.

Stay determined while constructing a 
parcours towards your Target. 

Be clear minded while you categorize 
Good & Bad, for maintenance of the 
parcours / target to be completed.

Analyse the impact of the Torture-
treaty.

Test your enviroment , focussed on 
Cleaning result / needed Target. 

Process on Feedback. 

Overlook on environment  - feedback 
– analysing results of the upgrade.

Mirror. 

Select Rocksteady moments / 
behaviors to be an Anchor. 

Place the Anchor on the Timelin of 
your Own Life. 

Choose persons for sharing the 
results. 

Selection process for Everlasting 
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Probleem-oplossing.

Resultaat op Tafel, voor Iedereen 
zichtbaar. 
Folterverdrag rol bespreken.

Denk-resultaat plaatsen op Aarde in 
Space.

Beetje Liefde toevoegen.

Problem-solving.

Result on Table, visable for 
Everybody.

Discuss role Torture-treaty.

Think-result allocation on Earth in 
Space. 

Add a Little Love.  

Hoe te denken?

Wie valt je aan?
In opdracht van Wie? 

Wie betaalt daarvoor?
Welke Overheidsinstanties zijn 
betrokken bij uitvoering? 

Wat is het verwachtte resultaat; 
voor Wie?

Je wilt weten in vanuit welke 
Terreurwolk je wordt aangevallen met
een 5G zendmast.

Waarmee word je aangevallen?
Geluid – Licht – Warmte – Koude – 
Magnetisme  - Chemische stoffen – 
Mobiele telefoon – Router – WIFI 0 – 
Gadgets. 

Welk beschadigende impact heeft
de 5G aanval op je Lichaam? 

How to think?

Who attacks you?
Who commanded this attack?

Who is paying for it?
Which Government organisations are 
involved in the conduct of the attack?

What is the expected result;
 for Whom? 

You want to know from which Terror-
Cloud you are being attacked, with 
which 5G  Celltower.

With which devices are you being 
attacked?
Sound – Light – Temperature – 
Magnetism – Chemicals – Cellphone 
– Router – WIFI 0 – Gadgets.

Which damaging impact with the 
5G attack have on your Human 
Body?
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Wat te doen?

Hier start Zelfverdediging met 
de Win alle Rechtszaken 
procedure. 

https://www.d66republiek.nl/
RECHTENPIT-26112022-Win-
Rechtzaak-Rijksoverheid-Individu-
ICC-VN-ICC-EU-Folterverdrag-
D66republiek-Stokkel.pdf

Je kan deze procedure niet overslaan.
Doe je dat wel kan je je Eigen 
Lichaam niet Gezond houden onder 
5G. 

Omdat het een Oorlogsmisdaad is, 
uitgevoerd op Jouw Lichaam. 

Personen die 5G aanvallen uitvoeren 
negeren alle Internationale Wettelijke
Plichten, die starten bij VN Handvest 
– Folterverdrag – 
Mensenrechtenverdragen. 

https://wetten.overheid.nl/     
Folterverdrag/BWBV0002507/1989-
01-20#Verdrag_2

What to do?

Here starts Selfdefence with the 
Win all Lawsuits procedure 

You can not skip this procedure. 
When you do skip it, you can not 
keep your Own Body … Healthy under
5G. 

Because its a Warcrime , 
conducted on Your Body.

Persons who attack Mankind with 5G,
ignore all their International Le3gal 
Obligations as determined in the UN 
Charters – Torture-treaty – 
Humanright Treaties. 

https://www.ohchr.org/en/
instruments-mechanisms/
instruments/convention-against-
torture-and-other-cruel-inhuman-or-
degrading
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Omstandigheden

Plaats jezelf in het midden van de
5G hel  en beschrijf wat er met 
jouw gedaan wordt. 

Welk doel dient het?

Welk ‘nieuw gedrag wordt van 
jou verwacht … tijdens / na de 
5G aanval’? 

Tijdbalk denken – schrijven. 

Geef de Tijdbalk weer waarop jij 
wordt bedreigd / aangevallen met 
5G.

Door Wie?
Op welk apparaat of welke 
Zendmast?
Wanneer word je Aangevallen? 
Vanuit welke Organisatie? 

Hoe reageert je omgeving? 
Worden er meer Personen 
aangevallen op dat zelfde moment? 

Is het een Groepsaanval? 
Welk doel heeft dat; wie wil wat 
bereiken = wie wil welk 
Groepsgedrag realiseren?

Veiligheids / Hack- gevaar inherent 
aan gebruik 5G. 

https://www.researchgate.net/
figure/Security-threat-landscape-in-
5G-networks_fig4_332970813

Circumstances

Do place yourself in the middle of
the 5G hel and describe what is 
being done to you. 

For which target? 

Which ‘new behavior is expected 
from you… during / after 5G 
attack’? 

Timeline thinking – writing.

Picture the Timeline on which you are
being threatend / attacked under 5G.

By whom? 
When are you being Attacked? 
On which device or which Celltower?
From which Organisation?

How does your environment respond?
When will more Persons be attacked 
on that identical moment? 

Is it a Groupattack?
What is the Target;  who want to 
achieve what  Target = who wants to 
realize which Groupbehavior? 

Security / Hacking Risks concerning 
The Use of 5G. 

https://www.researchgate.net/
figure/Security-threats-in-5G-
network_fig8_341541673
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Folterverdrag toepassen

https://wetten.overheid.nl/
BWBV0002507/1989-01-
20#Verdrag_2

-

https://wetten.overheid.nl/
BWBR0004409/1989-01-20

Belangrijk dat je nu je 
Eigen Dossier vormt in 
IK-boodschappen. 

‘Ik wil niet gefolterd worden met 5G’. 

‘Ik wil niet gedood worden met 5G’. 

‘IK lees in Artikel 1 
van Folterverdrag ….’. 

Je kan alleen je Eigen 
Lichaam beschermen tegen 
Folteren / Moord. 

Conduct Torture treaty

https://www.ohchr.org/en/
instruments-mechanisms/
instruments/convention-against-
torture-and-other-cruel-
inhuman-or-degrading

Important that you now 
construct your Own File 
in I – messages. 

‘I don’t want to be tortured 
with 5G’. 

‘I don’t want to be killed 
with 5G’. 

‘I read in this Article 1 from 
the Tortuure treaty…’. 

You can only protect / 
defend your Own Body
against Torture / Murder. 
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Je kan nu niet in algemene 
politieke LUHL-verhalen / Lobby 
communiceren.

Now, is not the moment to 
communicate in political Bulshit 
stories / Lobby brainwash 
system. 

Concluderen voor 
Schoonmaak van je Eigen 
Leven

Zodra je spreekt met het 
Folterverdrag in je handen, krijg je 
reacties uit Omgeving. 

Dit zijn Psychologisch / Juridisch 
belangrijke responses.

Je ontdekt WAT mensen echt vinden 
van 5G aanvallen op jouw Lichaam.

Deze reacties, schrijf je op… en je 
bepaalt de Waarde ervan. 

Maak bijvoorbeeld een LIJST
van alle Reacties en kijk 
welk respons het meeste 
voorkomt. 

Is er een Groep mensen die 
zich op dezelfde wijze 
verdedigen als jij dit doet?

Zijn er andere personen , die 
nieuwe zinnen / tekst 
gebruiken die jij ook kan 
benutten? 

Moet je een Aanvulling 
schrijven op je Eigen Dossier?

To conclude for Cleansing of 
your Own Life

From the moment you start 
talking with Torture-treaty in 
your hands, you receive 
responses from the 
Environment. 

Psychological / Legally relevant 
responses. 

You discover WHAT people really 
think about 5G attacks on your Body.

Make notes of these responses… and 
estimate them on Value for yourself.

Make a List, for example, of 
all Responses and see which 
respons presents itself most 
often.

Is there a Group Humans who 
defend themselves in the same 
way you do? 

Are there other persons , who 
use new sentences / text, 
which are usefull to you, too?
Do you need to write a 
Supplement for your Own 
File?
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Moet je Organisaties een 
Nieuwe brief schrijven, met 
Aanvullende Informatie …   over
wijze waarop JIJ wilt dat het 
Folterverdrag / 
Mensenrechtenverdragen 
worden uitgevoerd, boven op 
Grondwet en Win alle 
Rechtszaken – procedure? 

Opletten: 
Verval niet in Lobby gedrag / 
Lobby taalgebruik.

Je verdedigt jouw Lichaam  en 
niet dat van een ander. 

Tenzij je als Ouder / Voogd die 
andere persoon wettelijk verplicht 
moet beschermen tegen Moord. 

Organisaties doen er verstandig aan 
een Folterverdrag Protocol & 
Schoonmaak gedrag Protocol te 
schrijven en gebruiken.

Do you need to write 
Orgaisation a New Letter, with 
New Information… about the 
way you want them to conduct 
the Torture treaty / Humanright 
treaties, on top of Consitution 
and Win all Lawsuits – 
procedure?

Pay attention: 
Do not use Lobby behavioral 
patterns / Lobby language. 

You defend your Body and 
not that of others. 

Unless you are a Parent / 
Guardian , who is legally obliged
to defend a persons against 
Murder. 

Organisations do well, when they 
write and put into practice  a Torture-
treaty Protocol & Cleansing behavior 
Protocol. 

Doel bepalen

Parcours bepalen.

Je persoonlijke werkwijze 
met Folterverdrag en Win 
alle Rechtszaken – 
procedure bepalen.

Binnenkomende Responsen in 
een Lijst zetten.

Target  formulation

Parcours determination.

Your personal methods of 
work with Torture-treaty 
and Win all 
Lawsuits_procedure… 
become a Schedule.
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Persoonlijk reageren op de 
Responsen … 
waarmee je je 
Persoonlijke Kennis voor Gebruik van 
Folterverdrag verfijnt. 

Zelfverdediging tegen 5G moord 
is een Communicatie -model 
zonder Einde. 

Tijdens het  bouwen en 
onderhouden van je Dossier,
word je snel wijzer. 

Je moet wel. 

Responses that arrive, written 
down in a List. 

Your personal reaction to all 
Responses…
with which you refine the way you 
use the Torture-treaty. 

Selfdefence against 5G murder is a 
Communication-model with an End. 

During the construction and 
maintenance of your File, you 
grow Wiser in Highspeed – mode.

High-density.

High- impact. 

You have to...
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5G moord stopt alleen door 
verwijderen van 5G. 

Mensheid op Aarde heeft deze 
terreur niet nodig om te kunnen
leven. 

Alle delen van ICT wereld 
die wij niet nodig hebben, 
moeten worden gestopt.

Grafeen industrie, bijvoorbeeld.
Deze maakt de Mensheid 
onvruchtbaar.  Al die Grafeen 
gevulde Sensoren heeft de 
Mensheid niet nodig. 

5G murders only stop with 
removal of 5G. 

Mankind on Earth doesn’t need 
this terror, in order to be able to
stay alive. 

All parts of ICT world, we 
don’t need… must be 
stopped. 

Graphene industry, for example.
This stuff makes Mankind 
infertile.  All that Graphene in 
Sensors, is not needed to keep  
Mankind alive.
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Individuele Rechtspositie

Hoeveel personen zullen sterven 
onder 5G moord, wordt in grote mate
bepaald door Evolutie van Beschaving
in Nederland. 

Het Internationaal Strafhof in 
DenHaag is één van de machtigste 
Witwas-machines voor 5G moord op 
Aarde. 
Hardware - & Software fabrikanten 
‘zijn allen boven de wet  en willen 
allen de Duivelse macht om mensen 
te doden; zonder gestraft te worden’.

RepubliekNL wordt gebouwd.
Politie  - Defensie – Rechtspraak 
moeten zich losweken uit VN/ WEF 
Genocide.

Ik – iMinPres DésiréeStokkel – kan en
zal alle Republiek wetten die wij 
nodig hebben, per Decreet invoeren 
bij @minBZK / ICC / VN.

Dit kan, nu ik de Allerzwaarste 
Corruptie die resulteert in 5G moord, 
bewijs. 

www.d66republiek.nl 

Tegelijkertijd moet 
de Individu op Aarde dus de
Win alle Rechtszaken – procedure 
starten vanuit 
Eigen Lichaam en Eigen Dossier. 

Individual Legal position

How many persons will die under 5G 
murder, is largely determined by 
quality of Evolution of Civilization in 
Netherlands. 

The International Criminal Court in 
TheHague is one of the most 
powerfull Crime-laundry-machines for
5G murder on Earth.
Hardware - & Software 
manufacturers ‘are all above the law 
and all want to own the Devils’ power
to kill humans; without being 
punished’. 

RepublicNL is constructed. 
Police – Defense – Court of Law 
system must disconnect from UN / 
WEF Genocide. 

I – iMinPres DésiréeStokkel – can and
will write all RepublicNL laws we need
and put these into power by Decree. 
At Ministery HomeAffairs/ ICC / UN/ 

Possible, now I own the Heaviest 
Corruption evidence , that results int 
5G murder. 

www.d66republiek.nl

In the same nanoseconde
the Individual on Earth
must start the 
Win all Lawsuits - procedure from 
Own Body and Own File.
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   Désirée Elisabeth Stokkel

   Donkerelaan 39, 
   2061 JK Bloemendaal NH 
   Netherlands  

   

www.rechtenpit.nl 
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