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Zakenparlement

Wouter Bos, 

Er komt een dag dat je mij vast pint in mijn Galaxy... op mijn Stramien.
Maar, zover ben je nog lang niet... 
Tijd om je Ziel-Lijf-Intuitie te upgraden. Om je Geweten te verankeren.

Of: je dwingen te doen wat ik – en dus ook Nederland – nodig heb.

 
Je weet dat ik afgelopen weken veel heb nagedacht.
Van sommige elementen was je deelgenoot.

Nu kom ik tot een parcours. 
• Evolutie om Psychopaten te stoppen die NL-crisis veroorzaken en gaande houden
• Zakenparlement bouwen om Soevereiniteit NL te waarborgen voor onze kinderen
• Moeder Natuur en Goden & Godinnen tevreden houden

'Doodziek van te weinig Evolutie in het menselijk lichaam van het Individu'. 

Evolutie is de flow op de blauwdruk van ons individuele leven.
Alle blauwdrukken staan op het Galaxy-stramien.

Zijn er meerdere Galaxies? 
Mijn door zwaartekracht afgedamde hersenen kunnen hierop geen antwoord geven.

Op de blauwdruk van ons leven staan de mijlpalen voor onze beweging.
Op het stramien volgen wij lijnen, paden, maken keuzes bij rotondes of kruispunten.
Eindigen in een doodlopende straat.
Gaan terug naar ons beginpunt om gemaakte fouten ongedaan te maken.
Herijken, herstarten ons systeem-herstel.
Te laks, lui, met uithoudingsvermogen of op de Hispeed-frequentie.
Tijd genoeg of geen tijd te verliezen op de Tijdbalk van Leven.
Wij muteren ons eigen DNA met die van de medemens om tot Wijsheid te komen.

Willen sterven in Wijsheid is een keuze.
Je kan grotendeels zelf kiezen in welke gemoedstoestand je wilt sterven, mits je leert.
Dit leren valt samen met 'een innerlijke oogopslag de Toekomst in'.
'Het grote weten', is een vaardigheid die je jezelf kan aanleren, mits je diepgang hebt. 

De Toekomst-brenger aan het werk met opgelegde Evolutie in Ziel-Lijf-Intuitie op de 
blauwdruk van ons leven... op het G-stramien.    G&G kijken toe, sturen mee.

De 'George Orwell 1984-vaardigheid. Big Brother is watching you'.
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Ik denk 'dat wij allen alles al weten, en er voor kiezen dit Galaxy-kado niet te gebruiken'. 
Ziel-Lijf-Intuitie.      Bij de geboorte krijgen wij dit DNA-gereedschap ingegoten; het geeft 
aan welke keuzes wij moeten maken voor een gezond leven voor ons allemaal.
Vanaf dat moment vindt de samenleving 'dat de mens die keuzes moet maken moet 
worden opgevoed'.
Dus, ridiculiseert de mens het aangeboren DNA-gereedschap  Ziel-Lijf-Intuitie... en gaat 
vervolgens op zoek naar Wijsheid via het pad Macht, Onderdrukking, Slaafsheid, Slavernij,
Straf, Sadisme, Wraak, Haat, Moord = het Psychopatenpad.

Het Pad der Liefde rust ook in het aangeboren DNA-gereedschap Ziel-Lijf-Intuitie en het 
verbeeldt 'het leven zoals wij verondersteld worden dit te leven'.
Wij weten allemaal dat wij 'het leven zoals het hoort te zijn moeten doorleven', maar dit 
verzuimen wij.... omdat wij weigeren in de spiegel van de Ziel-Lijf-Intuitie te kijken.
Door Goden & Godinnen opgelegde DNA die wij door  gebrek aan gevoel van Eigenwaarde 
willen negeren. Wij weigeren de oppermacht van de G&G-krachten te erkennen en 
oplossingsgericht te verwerken, omdat wij niet willen weten dat wij een nanoseconde zijn 
in het heelal.  

De mensheid weigert de wonderschone krachten van 'Het grote stramien' te benutten 
om tot   'Het grote weten'   te komen.

De mensheid wil weigeren, slopen & crimineel zijn om 'pijn door G&G-krachten te 
ontlopen'. Leeft liever in  'gebrek aan Eigenwaarde & Evolutie' dan in de erkenning 'pijn is 
een groeisysteem thuis op DNA-flows voor Evolutie van Wijsheid'.

De mensheid is te lui om oorlog te stoppen.

'Vluchten uit gebrek aan Evolutie of geblokkeerde Wijsheid'.

In onze Hollandse Psychopaten samenleving is het inmiddels onmogelijk geworden te 
vluchten uit 'gebrek aan Evolutie'. Vluchten uit 'gebrek aan Eigenwaarde' kan wel.
Het feit dat je medemens wil dat het slecht gaat met je, betekent niet dat je moet sterven
door jezelf vrijwillig te laten ziek maken of doden....

De machthebbers in NL vertrouwen erop dat hun medemens zichzelf vrijwillig offert voor 
hun luxe criminele leventje. De machtsmisbruik van de media maakt dat deze 
machthebbers menen 'gelijk te hebben'. De media bewijst hen dat het overgrote deel van 
de Hollanders zichzelf wel als een lam laat offeren op het slachtblok. Het merendeel van 
het volk wil slachtoffer van politiek, bedrijf & media zijn....

In China bestaat het woord slachtoffer niet; daar spreekt men van Schade Ontvangende 
Partij. Ik voel mijzelf meer verbonden met dit begrip, omdat het verplicht tot handelen.
'Wil ik dat het beschadigen van  mijn lichaam stopt, moet ik handelen om tot 
schadevergoeding te komen'.   Ik laat mijzelf dus niet vrijwillig in de Grote Stilte doden 
voor het luxe leventje van machthebbers.  

De samenleving – machthebbers & volk – beschadigen de blauwdruk van mijn leven.
Leg is dit uit, lopen zij weg... of spotten mijn mijn gevoelens van pijn.... of proberen mij 
te doden.  Luiheid, gewetenloosheid, sadisme, moordlust.
Standaard elementen van het dagelijkse gespreksmodel.

De drang van het Nederlandse volk om tot Evolutie van Beschaving te komen ontbreekt.
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De Toekomst-brenger heeft aan aangeboren GEN voor het herkennen, verwerken & 
verankeren van DNA voor de Evolutie van Beschaving.

Mag deze Toekomst-brenger dit GEN niet benutten voor het bouwen van deze vorm van 
Evolutie, wordt de drager van dit GEN ziek... en sterft.  Doodgetreiterd door 
machtsmisbruikers.

Dit gebeurt nu met mij....

De medemens behoort mij te zien als één van de mensen die het land de Toekomst 
inhelpt. Uit luiheid, jaloezie & behoudzucht weigeren zij dit; zij worden liever moordenaar.

• Ik heb er nooit om gevraagd getreiterd te worden door Bloemendaalse ambtenaren 
- in 2002 – die menen 'dat een Bijstandsmoeder even veel rechten & plichten heeft 
als een Jodin onder Hitler'. 

• Ik heb nooit om een reeks rechtzaken gevraagd, die moeten waarborgen dat ik 
geld krijg om van te leven & werken.

• Ik heb nooit gevraagd aan de Centrale Raad van Beroep:'Schrijf een onleesbare 
gerechtelijke uitspraak zodat ik gedwongen ben om als 1ste vrouw een HogeRaad 
rechtzaak te starten tegen Minister President J.P.Balkenende voor misdrijven tegen 
de menselijkheid'.

• Ik heb nooit aan Advocaten en Politieke Adviseurs zoals Clingendael, HCSS of 
Universiteiten gevraagd:'treiter mij ziek & dood omdat ik nu noodgedwongen een 
rechtzaak tegen NL moet starten binnen het InternationaalStrafhof'.

• Ik heb nooit aan de media gevraagd mij te negeren, uit te lachen of politici te 
helpen mijn dood te treiteren.

Ik heb alle betrokkenen gevraagd:'Mij te helpen mijn fundamentale mensenrechten terug 
te krijgen, zodat ik op gezonde sociale wijze kan leven & werken in NL'.
Wat zij weigeren uit jaloezie; ik heb juridische constructies benut die zij door luiheid nooit 
hebben ontdekt... dus moet ik dood.

De Hollander wil oorlogsmisdaden plegen en ongestraft blijven.
En dit lukt ze.... doordat zij een grote groep mensen zijn die de enkele Toekomst-brengers
die het land brengt... ziek & dood manipuleren.

De grote groep machtsmisbruikers weigert zichzelf op te splitsen in individuen en kleinere 
cellen die wél de Toekomst-brengers succesvol willen maken.

De grote groep machtsmisbruikers wil de ondergang van Nederland, omdat zij niet 
gestraft wensen te worden voor hun oorspronkelijke criminele gedrag.

De mensheid in NL gaat door met het ziek maken & doden van de mensheid,
omdat zij dit proces nu eenmaal gestart zijn. 

Dit gedrag geldt ook voor jou Wouter, nu je te laf blijkt te zijn om mij de macht te geven 
dit ziekmakende proces te stoppen. Wat bewijst 'dat je niet weet wat macht  is...'. 
En,  je bewijst dat je niet op het grotere Galaxy-stramien leeft om daar de kennis over 
Evolutie van Macht te halen. Je bent niet in gesprek met Goden & Godinnen voor het 
opschonen, onderhouden & bouwen van Jezelf en de Evolutie van de Beschaving.

Weet je zeker dat je de Zorgkosten in NL wilt verlagen tot een aanvaardbaar 

niveau voor  het voorbestaan van de mensheid in onze Beschaving?
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