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Coma-patient op Aarde voor Evolutie van Sociale Intelligentie

Donorregistratie          Transplantatiestichting

‘Je krijgt altijd wat je hebben wilt, plus een beetje extra voor Evolutie’. 

Hoe kom je aan Evolutie bij mensen die in een coma liggen?

 Wie wil welke verschijningsvorm van Evolutie voor welk doel?

 Welke rol heeft coma op Planeet Aarde?

 Welke communicatieve vaardigheden heb je?

 Hoe ontvangt de coma-patient gedrag van mensen burgers?

 Hoe ontvangt de coma-patient Galaxy-instructies?

 Welke ‘krachten groter dan onszelf herken je en hoe klinken deze’?

 Hoe ontvang je je persoonlijke gevoel van Evolutie?

 Hoe geeft je het resultaat van je persoonlijke Evolutie aan de coma-patient?

 Welke vorm van Evolutie ontstaat door uitwisseling van Galaxy-gedrag?

 Zijn de Galaxy-instructies juist uitgevoerd?

 Welke verschijningsvorm van Evolutie zie je nu voor je?

http://www.transplantatiestichting.nl/
https://www.donorregister.nl/
http://www.nieuwswet-newslaw.org/


Persoonlijke noot voor plaatsbepaling: mijn Startpunt

Wie ben ik nu? 

Vrouw – moeder van dochter van 18 en zoon van 20 jaar -, 51 jaar. Rechtenloos 
gemaakt  in NL door Parlement – Rechtspraak – Zorg – Lobby. Voor de lol van de  Elite-
moordenaarsclub in NL, die graag burgers stiekem foltert & doodt voor macht & geld.
Totaal gewetenloze luiheid in mijn medemens.
Ik sta op een Dodenlijst van het Parlement – Koningshuis – Rechtspraak – Lobby, nu ik 
bewijs dat burgers moedwillig door rechters rechtenloos worden gemaakt voor de 
vriendjespolitiek van deze monsters. ‘Het organiseren van verdwijningen van mensen, 
plus gekte en moord’, is hun core-business. Hiervoor word ik misbruikt door 
machthebbers. Maar ik heb een beschermengel, namelijk: ’Galaxy-instructies, vanuit de 
atmosfeer….’.

Welke vaardigheid heb ik?
‘Ik weet alles al, van geboorte tot dood… en daarna...’. Het is aan mij de gevens in mijn
Body-Soul-Spirit te orderen en op de juiste datum op onze kalender & agenda te 
plaatsen. Ik weet ‘dat psychoses geen ziekte zijn, maar een Galaxy-geschenk zijn voor 
een loodzware taak op Aarde. 
Namelijk: Psychoses zijn alle beelden die een mens ziet tijdens zijn / haar leven 
supersnel afgespeeld; op de verkeerde dag, de verkeerde maand op de kalender en 
tijdens het uitvoeren van de verkeerde agenda. Psychoses zijn de Galaxy-gave om de 
Toekomst te kunnen voorspellen. Om goed en fout scherp naast elkaar te krijgen, 
inclusief de oplossingsgerichte systemen die nodig zijn om vanfout een goed te maken. 
En, je hebt zeer veel kennis van psychiatrie - psychologie – macht nodig om dit goed te
kunnen doen. Je moet durven communiceren met de Galaxy alsof dit je allerbeste – aller
betrouwbaarste kameraad – is.  (GeorgeOrwell, 1984 Big Brother is Watching you 
Galaxy-syteem.)

Bewijs: 
Het feit dat ik al 1ste Nederlandse vrouw een rechtszaak ben gestart tegen de corruptie 
en georganiseerde moord tussen Rechtspraak – Parlement – Advocatenorde – Lobby, bij 
het Internationaal Strafhof. Ik ben slim genoeg om de georganiseerde moord door 
machthebbers op mijn lichaam & gezin in juridische constructies vast te leggen, te 
bewijzen en te stoppen. Ook ben ik slim genoeg uit te leggen aan het volk hoe andere 
moord-systemen die samenhangen met de hel waarin ik leef, aan te kondigen, te 
analyseren – en, als burgers zouden meewerken – te stoppen. 



De MH17-passagiers zijn door deze groep machtmisbruikers voor de lol gedood. 
Maanden voorafgaand aan deze moord door Hollandse politici & koninklijke familie, heb 
ik aangekondigd op het internet ‘dat Hollanders in een buitenlands oorlogsgebied gedood
gaan worden’. De MH17 was te voorkomen geweest als de reguliere media niet altijd 
zou liegen tegen het volk; als de Kerken, Moskeeënn, NGOs, Bedrijven niet altijd zouden
liegen. Als het volk niet altijd hun zaken zou regelen via de Lobby…. Als het volk de 
wettenloosheid binnen het Parlement – Rechtspraak – Koningshuis niet zou toestaan.

Ander bewijs
CERN. De organisatie die ons het internet heeft gebracht is druk bezig in de Galaxy te 
ontdekken ‘wat de kracht is achter de snelheid van licht of andere deeltjes’.
Zij hadden een test uitgevoerd. CERN had ontdekt dat materiaal tóch sneller kan reizen 
dan de snelheid van het licht. 
Dus? Ik meteen emailen naar CERN – BrianCox –:’Ho, stop, neen! Het is een Plug&Play 
opzettelijk aangebracht door de Galaxy voor jullie Evolutie. CERN moet denken dat jullie
een wereldwonder hebben ontdekt om tot verdere Evoltuie te komen. De echte oorzaak 
is een ‘rotgeintje van de Galaxy’; zij hebben ergens een kleine kortsluiting veroorzaakt of
iets van elkaar losgemaakt.’ Ik dacht dat het een G-grapje rond de satelliet in space zou
blijken te zijn. Ik had het voor 50% juist: het was een Plug&Play op Aarde. 
Ach, materiaal blijft nog even met de snelheid van het licht reizen. De Hologram-wereld 
laat nog even op zich wachten; de mensheid is nog niet slim genoeg. 

Ander bewijs
MH370, het vermistte vliegtuig. Bedrijf Fugro werd ingehuurd om te zoeken naar MH370.
Ik direct emailen: ‘Jullie vinden het vliegtuig niet. Het vliegtuig is verdwenen voor de 
ontwikkeling van de Hologram-wereld. MH370 blijft nog jarenlang vermist, tot aan de dag
dat wij mensen slim genoeg zijn om de Hologram-wereld wel tot stand te brengen’. 

Wat weet ik van coma en van de Galaxy?

Op 2-jarige leeftijd heb ik 24 uur in coma gelegen; terugkijkend is kindermishandeling de
duidelijkste oorzaak. Als puber ben ik behandeld tegen epilepsie, ‘terwijl ik eigenlijk 
alleen maar de gevolgen van kindermishandeling op de harde schijf in mijn hoofd had – 
en heb – staan’. Ik had medisch-technisch gezien dood of gehandicapt moeten zijn na 
een poging tot zelfmoord op mijn 17e. Mijn moeder probeerde mij te vermoorden omdat 
ik nog altijd leefde en haar wereld verstoorde, toen ik hulp aanvaardde in het 
ziekenhuis. Galaxy-krachten hebben lang geleden al bepaald ‘dat ik NL moet opschonen 
van waanzin’.  



Ik heb kortsluiting in mijn hoofd; nu weet ik dat dit deels door mishandeling komt en 
deels het een Galaxy-instructie-systeem is. Er bestaan dus geen medicijnen voor alle 
vormen van kortsluiting in het hoofd van de mens, omdat het een communicatiesysteem 
tussen de Galaxy-makers + Planeet Aarde + Mens is.

Hoe communiceert het Galaxy-systeem met de mens?

G-instructies in je lichaam. Op een ongevraagd moment:

 Gedachten, beelden, geluiden, ongedefinieerde intuïtie, voorgevoelens in woorden, 
dromen, terugkerende systemen, versprekingen, onverwachte successen, falen in 
een duidelijk herkenbare persoonlijke afgang… Je wordt plotseling van de ene 
luchtbel in de andere geplaatst. Benader deze al gewaarwordingen als Galaxy-
communicatie-systeem.

 Elk mens heeft een ‘omlooptijd’; vandaag ontvang je een bericht, maar  je hebt 
een bepaalde tijd op de klok & kalender nodig om tot een probleem-oplossend 
antwoord te komen. Neem de gevoelens voor Evolutie in wijsheid als leidraad!

 Elk mens kent ‘dingen die hij of zij niet kan doen’. Verspil geen energie & tijd; 
doe het dan ook niet! Doe wat je wel kan… en eis van jezelf Evolutie.

 Elk mens kent het innerlijke stemmetje dat aangeeft ‘wat goed & fout is’. Luister 
direct en verzin geen sabotage-verhalen. Je verliest het toch van de Galaxy!

 Elk mens kent licht- & luchtgolven waarop het menselijk lichaam terecht komt voor
een surpersnelle vooruitgang van ‘de Kunst van leven’. Of, elk mens valt terug in 
systemen uit het verleden. Maak er geen drama van; accepteer het als 
Leermomentje! 

Welke rol heeft je lichaam binnen de totale Evolutie?

Ik ben er voor evenwicht tussen Aarde en Galaxy; voor de Slavernij-vrije Planeet in 
een bijna-vanzelfsprekende Fairtrade & Eco systeem… voor iedereen. 
(Zelf in de Galaxy. Mijn 20-jarige zoon heeft talenten-autisme en studeert Sterrenkunde-
Natuurkunde-Wiskunde. Hierop had ik niet gerekend….in mijn Leven, toch is zijn 
aanwezigheid in mijn Galaxy logisch)



Waarvoor ben jij op Aarde? 
Coma-patient?

Waarvoor is de arts op Aarde?

Rol van de Arts en familie in relatie tot de coma-patient

Dit is niet het slagers-ritueel dat momenteel door Parlement – Zorg - Rechtspraak – 
Lobby  wordt toegepast om de Transplantatie-patient aan nieuwe organen voor een 
medisch-technisch verlengd leven te helpen!

De coma-patient is op Aarde 
als Leermomentjes-systeem...

 ‘Go-between Planeet – Mens – Galaxy-communicatie-systeem’.

Ook voor de coma-patient geldt:
‘wat je er in stopt, komt er ook weer uit’.

Evolutie zichtbaar in de coma-mens, 
familie, arts, samenleving, 

Fairtrade- & Galaxy-systemen.

Wat je nodig hebt is:
 Zelfbewust-zijn rond het Startpunt in je eigen Body-Soul-Spirit.  Met welk doel 

leef je naast de coma-mens en welke kennis van Evolutie wil je eruit halen?

 Hoe wil je jezelf en de coma-mens in een gevoel van harmonie en Evolutie van 
wijsheid naar het Galaxy-laboratorium brengen….? Of, in de Galaxy achterlaten na
de allerlaatste reis...van deze Planeet af?

 Hoe ontwikkel je het Galaxy-communicatie-systeem terwijl je samenleeft met een 
coma-mens, in samenwerking met diezelfde Galaxy? Welke eisen stel je aan je 
Galaxy-kameraad? Formuleer deze eisen ook; om te voorkomen dat de Galaxy 
een vlucht met je neemt!



 Programmerend commmuniceren met de coma-mens. 
Ouders van een autisme-kind – of ander kind met een communicatie probleem in
het DNA – weten wat ik bedoel. 
Hollanders trekken te veel aan de medemens tijdens communicatie; zij vergeten 
te vaak ‘wat je er in stopt, komt er ook weer uit’. 
Zolang je te veel vragen stelt, zonder er een pakket basis-elementen in te 
stoppen… uitgekozen voor bepaalde leefstijlen…., krijg je geen antwoordt.  
Je zal toch eerst de ‘nieuwe omlooptijd in de coma-mens moeten proberen te 
ontdekken’. Je moet er feitelijke bruikbare informatie instoppen, om de in de 
Galaxy afgedreven mens de kans te geven een nieuwe licht- & luchtgolf te 
vinden en te bevliegen voor een nieuw pad terug naar Aarde.  
In internet-termen: programmeer de satelliet opnieuw als je ook internet wilt 
ontvangen in afgelegen gebieden. Dit is moeilijk! Zelfs al op Aarde voor ouders 
van Autisme-kids of andere kids met een communicatie-stoornis.  Voor familie & 
artsen van coma-patienten is het dus nog veel moeilijker. 

 De medisch-technische wetenschap is voor Evolutie te veel gericht op de politiek
en te weinig op de Galaxy. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de ego’s en 
het bijbehorende salaris van de arts & onderzoeker. De transpantatie-patient  
krijgt meer Grondrechten & Mensenrechten omdat de artsen een groter ego en 
beter salaris ontvangen dankzij deze vorm van zelf-gekozen Evolutie. Artsen 
kunnen ook kiezen voor een meer verfijnd ego & salaris rond de coma-patient 
maar doen dit niet, omdat zij te ongeduldig zijn voor het terughalen van de 
coma-mens uit de Galaxy…. voor een vernieuwd leven op Aarde… 

 Galaxy-communicatie-systeem op Aarde in de mens benutten = een stramien 
bouwen in de Body-Soul-Spirit van de mens. In relatie tot het stramien van de 
medemens in zijn / haar Body-Soul-Spirit. Relaties komen dus in een Wiskunde-
formule terecht.  En dit moet ook!  Ik kan geen Wiskunde toepassen, toch reken
ik dagelijke met emoties in relatie tot krachten die groter zijn dan ik ben. Een 
therapeut zei eens tegen mij: ‘Het is bij jou Hogere wiskunde in de psychologie’.

Ja, dat krijg je: zoeken in jezelf – in de reacties die je ontvangt – in de gevolgen
daarvan voor je persoonlijke relatie met de Galaxy – het antwoordt dat je via 
hogere krachten weer op Aarde ontvangt.

Het onverwachtte systeem van Evolutie dat je in je krijgt 
en je tot meer Sociale Intelligentie dwingt, 

bestaat óók voor de coma-patient. 

http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/donorregistratie.coma.patient.verliest.mensenrechten.corruptie.rechtspraak.parlement.zorg.sept2016.pdf
http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/donorregistratie.coma.patient.verliest.mensenrechten.corruptie.rechtspraak.parlement.zorg.sept2016.pdf
http://www.nieuwswet-newslaw.org/uploads/5/6/2/4/56243847/donorregistratie.coma.patient.verliest.mensenrechten.corruptie.rechtspraak.parlement.zorg.sept2016.pdf


Wat moet je nu doen!?

 Je gaat keurig al die waanzin die je in je hoofd hebt op een nieuwe tijdbalk, 
nieuwe kalender en nieuwe agenda zetten… voor je persoonlijke relatie met de 
Galaxy.

 Wat je hierdoor leert, plant je als zaadjes in het hoofdt van de coma-patient.
Je geeft in zakelijke termen weer ‘wat je geleerd hebt voor welk doel’.   
Ouwehoer niet!
Dan voeg je hieraan toe: ‘de haalbare doelen voor de coma-mens ergens ver weg
op een onbekende licht- & luchtgolf’. 
Je praat de coma-mens dus in de richting van Evolutie van wijsheid. Of, je ziet 
dat de coma-mens al op weg terug naar Aarde is… je je praat hem of haar in de
juiste richting. Ga niet leuk doen, word niet kinderachtig….; blijf zakelijk! 
Bijvoorbeeld: doe net alsof de coma-patient ‘nog gewoon school kan afmaken en 
lees studieboeken voor’. 

 Geen sadisme, geen ego-tripperij, geen persoonlijke Evolutie opleggen aan de 
coma-mens, maar wel de coma-reiziger de kans geven nieuwe eigen Evolutie aan
te maken en uit te bouwen.   

 Artsen doen vaak coma-patienten ‘extra pijn’ om te testen of zij pijn hebben. Stop
hiermee! Het is de verkeerde soort pijn. De coma-reiziger die de wel terug naar 
Aarde kan vinden komt golven van pijn tegen… en moet hier doorheen…. Hiervoor 
moet de coma-reiziger een eigen nieuwe definitie van pijn ontwikkelen. Aards 
aangebrachte pijn is binnen dit systeem een energie- en tijdverspiller. Als je wilt 
dat de coma-reiziger terug keert op Aarde moet je bouwen. 

Bouwen in je eigen Body-Soul-Spirit 
en geef de coma-reiziger de tijd  

zelf 
een nieuw bouwsysteem 

voor zijn of haar Body-Soul-Spirit te verankeren. 
Intuïtie is het sterkste communicatie-middel.


