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IK-boodschap vanaf Folterverdrag

I message from Torture-treaty

Artikel 1

Article 1

1.

1.

Voor de toepassing van dit Verdrag wordt
onder „foltering" verstaan
• iedere handeling waardoor
opzettelijk hevige pijn of hevig leed,
lichamelijk dan wel geestelijk, wordt
toegebracht aan een persoon met
zulke oogmerken als
• om van hem of van een derde
inlichtingen of een bekentenis te
verkrijgen,
• hem te bestraffen voor een
handeling die hij of een derde heeft

For the purposes of this Convention, the
term "torture" means
• any act by which severe pain or
suffering, whether physical or
mental, is intentionally inflicted on a
person
• for such purposes as obtaining from
him or a third person information or
a confession,
• punishing him for an act he or a
third person has committed or is
suspected of having committed,
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•
•
•

•
•

•

begaan of waarvan hij of een derde
wordt verdacht deze te hebben
begaan,
of hem of een derde te intimideren
of ergens toe te dwingen
dan wel om enigerlei reden
gebaseerd op discriminatie van
welke aard ook,
wanneer zulke pijn of zulk leed
wordt toegebracht
door of op aanstichten van dan wel
met de instemming of gedogen van
een overheidsfunctionaris of andere
persoon die in een officiële
hoedanigheid handelt.

•
•
•
•
•

•

or intimidating
or coercing him or a third person,
or for any reason based on
discrimination of any kind,
when such pain or suffering is
inflicted by
or at the instigation of or with the
consent or acquiescence of a public
official or other person acting in an
official capacity.
It does not include pain or suffering
arising only from, inherent in or
incidental to lawful sanctions.
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This article is without prejudice to any
international instrument or national
legislation which does or may contain
provisions of wider application.

Foltering omvat niet pijn of leed
slechts voortvloeiend uit, inherent
aan of samenhangend met wettige
straffen.

2.
Dit artikel laat onverlet internationale akten
of nationale wetgevingen die bepalingen
met een ruimere werkingssfeer omvatten
of kunnen omvatten.

Welke Ik-zinnen gebruik je
in een gesprek / toespraak /
correspondentie voor
Zelf-behoud?

Which I - messages do you use in a
conversation / speech /
correspondence for Selfpreservation?

Ik leef & werk vanaf het
Folterverdrag

I live & work from the Torturetreaty.

Ik wil mijn DNA optimaal benutten
voor de Evolutie van mijn Goede
persoon op Aarde.

I want to make optimal use of my
DNA for the Evolution of my Good
person on Earth.

Ik wil mijn DNA optimaal benutten
voor de Evolutie van het goede in

I want to make optimal use of my
DNA for the Evolution of Good in all
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alle mensen op Aarde in Space.

humans on Earth in Space.

Ik wil mijn Talent ontdekken en
benutten, verankerd in alle
Internationale Verdragen.

I need to discover my Talent and
make use of it, anchored in all
International Law.

Ik wil samenleven met de
Medemens in alle @UNhumanrights

I want to life together with Mankind
in all @UNhumanrights

Ik ben met deze taak bezig en ik
wil ... dat bereiken.

I am working on this task and I
want to ... complete that target.

Voorbeeld:
Ik schrijf deze PDF vanuit mijn
Talent om problemen op te lossen.

Example:
I write this PDF from my Talent with
the aim to solve problems.

Ik wil bereiken dat alle dossiers op
Aarde worden opgebouwd vanaf
het Folterverdrag.

I want to accomplish that all files on
Earth will be constructed from the
Torture-treaty.

Omdat wij dan elkaars Talent
versterken , voor succes ... en zo min
mogelijk tegenslag of pijn.

Because - only than - we can
enchance eachothers Talent for
success... in the cloud for minimized
disappointment or pain.

Ik ben nu gedwongen zonder
Grondwet-rechten /
Mensenrechten-verdragen te leven.

I am now beinf forced to live
without Constitution rights /
Human-right-treaties in my life.

Ik moet vechten voor rechten die ik
routinematig moet krijgen, 365
dagen per jaar.
Ik ben gedwongen in vernedering &
pijn te leven. Ik moet nu vanuit
Slavernij mijn lichaam & leven
verdedigen.

I must fight for rights I am
suppose to be given to me
routinely, 365 days per year.
I am forced to undergo humiliations
& pain. I must now defend my body
& life from Slavery.

Wat is jouw Beste Talent voor de
oplossing van dit probleem?

What is your Best Talent for the
solution of this problem?

Ik mag van het Folterverdrag niet
met je samenleven of
samenwerken.

I may not live with you or work
with you, according the Torturetreaty.
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Ik wil niet in Slavernij leven of
werken.

I don't want to live or work in
Slavery.

Ik wil alle Rechtszaken in mijn leven
kunnen winnen, dus werk ik vanaf
het Folterverdrag.

I want to be able to win all Lawsuits
in my life, therefore I work from the
Torture-treaty.

Ik wil leven & werken in een zo klein
mogelijke bureaucratie.

I want to live & work in the smallest
bureaucracy possible.
I don't want to waste time & energy
to manipulations, caused by
Constitution-violations &
Humanrights-violations.

Ik wil geen tijd & energie verspillen
aan manipulaties door Grondwetschendingen & Mensenrechtenschendingen.

Which Legal frame do you construct
in your file?

Welk Juridische constructie bouw jij
in je dossier?

Opruim-macht

Cleansing-authority

Mensen willen vaak niet op deze wijze
een
dossier bouwen...

Humans very often don't want to
construct a file in the above mentioned
way...

met als gevolg dat er veel Onzin ontstaat

with result that a lot of time is lost on the
creation of Solutions... in a Useless climate.

en er veel tijd verloren gaan aan het
bedenken van Oplossingen

Solutions proof to be useless 'when your
fellow-human of enemy does construct
his / her file from the Torture-treaty'.

die waardeloos zijn, als je 'medemens of
vijand wel vanaf het Foltververdrag zijn /
haar dossier bouwt'.

Humans don't want to solve problems,
now they are too lazy to write down
new sentences in the file... for rocksteady relationships.

Mensen willen geen problemen op
lossen,
nu zij te lui zijn om nieuwe zinnen in
hun dossier op te schrijven... voor solide
relaties.
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Merendeel van mensheid is in zelfmedelijden - modus...
Zij kunnen problemen oplossen, in een
kleine Juridische constructie, maar zij
hiervoor te lui.

Majority of mankind is in self-pitty-mode.
They can remove trouble, with a small
Legal freme, but they are too lazy for this
activity.
Humans are insane:

Mensen zijn gek:
They have themselves - friends / family rather being made ill or financial poor...
than that they live & work from the
Torture-treaty.

Zij laten zichzelf - familie / vrienden - liever
ziek maken of financieel arm maken...
dan dat zij vanaf het Folterverdrag leven &
werken.

You will win all lawsuits from the Torturetreaty... as soon as 'your opponent, with
whom you are in conflict, ignores this
Torture-treaty'.

Je wint alle rechtzaken vanaf het
Folterverdrag... zodra je 'tegenstander met
wie je in conflict bent die Folterverdrag
negeert'.
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