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Zakenparlement

Wouter Bos, 

Wat zijn psychoses en wat kan je ermee?

Psychoses zijn een aangeboren Galaxy-taal. In ons menselijk DNA gegoten om het voor de
Goden & Godinnen – via G-krachten –  mogelijk te maken ons leven op Aarde bij te 
sturen.

Psychoses kunnen dus alleen een taal zijn, mits je DNA er via een aangeleerd systeem 
mee leert omgaan. Je moet leren onderscheid te maken tussen aangeboren fantasie en 
aangeleerde fantasie.  Voorwaarde voor de mens op Aarde is het uitvoeren van de Wil om 
deze taal te leren. Aan goede wil ontbreekt het in Hollanders.
Ben je liever ziek, blijf je erin hangen...en zal je er weinig wijzer van worden.

Aangeboren psychoses 
Is het deel fantasie dat je tot innerlijke rust & wijsheid brengt; je geweten knaagt niet! 
Je weet intuïtief 'dat je verder kan gaan met denken – in een bepaalde richting – en het 
uitvoeren van handelingen ontstaan uit dat specifieke denkproces'.  
Gevoelsmatig bouw je jezelf en je omgeving. Het verborgen deel van je karakter komt 
naar voren en wordt verwerkbaar.  Je concentratievermogen werkt goed mee.

De boodschap van de aangeboren psychose is: 
'Je bent goed op weg'. 

Aangeleerde psychoses
Is het deel fantasie dat je gebruikt om jezelf en anderen te manipuleren. De drang tot 
manipuleren is ons aangeleerd door de cultuur. De psychoot wil dat normen & waarden in 
een samenlevingsverband bepalen 'wat hij of zij moet denken & doen'. En verzet zich 
hiertegen. Opgelegd sociaal wenselijk gedrag vanuit de groep is de aanleiding tot 
vluchtgedrag.

'Het gras bij de buren is altijd groener en hun leven is leuker', 
is een massapsychose.

Massapsychose dwingt individuen tot  het vormen van zelf-aangeleerde psychoses.

…. of.... 

'Mijn leven is wel heel wat zwaarder, pijnlijker dan het jouwe',
zegt de psychoot tegen de medemens die hij / zij helemaal niet kent. 

De zelf-aangeleerde psychose moet ook de medemens onder dwang houden.

Dit maakt de psychoot zichzelf wijs....
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Een perfecte manipulator bouwt gigantische netwerken, met maar één doel: 'de waarheid 
over de echte levens-gebeurtenissen verbuigen, verdraaien of ontkennen... om zodoende 
van het leven één grote machtsbeluste  leugen te kunnen maken'. 

Concentratievermogen springt van de hak-op-de-tak. Het mislukken van het bouwen van 
een zelf-bedrog-netwerk maakt de psychoot wanhopiger, vastberadener, radicaler, 
agressiever. De psychoot wilt een betere leugenaar & manipulator worden... om fantasie &
zichbaar gedrag van de medemens in de omgeving beter te kunnen sturen. 

De manipulator wil fantasie als belangrijkste DNA-gereedschap gebruiken voor het 
'onderwijzen van de medemens'. Onbegonnen werk, natuurlijk. 
Je bent en blijft maar 1 menselijk lichaam met een beperkte hoeveelheid energie, 
intelligentie, talent, middelen & mensen in habitat.  Die medemens heeft een eigen 
blauwdruk voor een persoonlijke Goden- & Godinnendans op Aarde en in de Galaxy.

De psychoot ontkent dit gegeven ook, met als gevolg:'Toenemende gek-makende 
fantasieën resulterend in een ziektebeeld. Ziek-zijn waarvoor pillen gehaald kunnen 
worden bij de psychiater'.  
Die op zijn of haar beurt weigert het aangeleerde deel van psychoses te erkennen voor 
behoud van een lekker luxe inkomen.

De boodschap van de aangeleerde psychose is:
'Je weet dat je slecht bezig bent, maar ontkent dit'.

Welk referentiekader onderscheidt de aangeboren van de aangeleerde 
psychoses?

Wetenschap & cultuur. Dit referentiekader is gevormd door de Tijd. 
Op de Tijdbalk van ons Leven. Op alle Tijdbalken op Aarde en in de Galaxy. 
Tastbare gedragingen van alle mensen te samen. 

De fantasie achter deze gedragingen is grotendeels verborgen.  Het is maatschappelijk 
gezien niet geaccepteerd dat individu & volk standaard zelf-analyses maken waarin zij 
aangeboren fantasie scheiden van aangeleerde fantasie, om tot 2 paden voor wijsheid te 
komen. Luiheid & lafheid als negatieve factoren heersen over Eigen-effectiviteit voor het 
realiseren van goed gezond sociaal gedrag.  
Bij psychoten is Eigen-effectiviteit gericht op het doen groeien van kwaadaardigheid, om 
de aanwezige kwaadaardigheid in de mens te verbloemen.

De idioterie aan psychoten-gedrag is:
'de psychoot vergroot de kwaadaardigheid in zichzelf en medemens, 
met als doel het verborgen houden van diezelfde kwaadaardigheid'.

Aangeleerde energie-verspilling voor het menselijk lichaam.
Vernietiging van kwaliteit van leven.

Het  is een G-krachten-netwerk, oneindig  in ritme & omvang. 
Ik denk dat de zwaartekracht een grote invloed heeft op ons denkpatroon, maar zover zijn
de Natuurkunde, Biologie, Scheikunde, Sterrenkunde nog niet...

Gevoelsmatig is de zwaartekracht voor mij persoonlijk een supersterke indicator 
voor goed of fout denken... en bewegen...
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Vergelijk de zwaartekracht met weersinvloeden en je herkent stromingen 
in je eigen Ziel-Lijf-Intuïtie

De geschiedenis van Ziel-Lijf-Intuïtie op de blauwdruk van ons leven bepaalt hoe wij ons 
vandaag gedragen. De mens doet aan DNA-uitwisseling via de atmosfeer. De 
zwaartekracht mengt zich met de transitie van de boodschap die de mens uitstraalt via de
lucht. De fantasie wordt beïnvloed; goed of kwaad. 
 
Wat heeft deze geschiedenis ons opgeleverd? Recht, technologie, geneeskunde …, talen....
De mensheid heeft in samenwerking met G-krachten een leefvorm gerealiseerd.  Deze 
juridische wetenschappelijke culturele leefvorm zou dus routinematig door elk individu 
correct moeten worden uitgevoerd ten gunste van de ontwikkeling van het volk.
Dit proces heeft nu niet plaats omdat een deel van het volk liever lui dan moe is. 
Kwaadaardigheid zegeviert. Een deel van het volk maakt dus geen of nauwelijks 
onderscheid tussen genezende of ziekmakende fantasie. De grote ontkenning.

Wij streven naar het kunnen benutten van de wetenschap, maar dan bij voorkeur wel 
zonder zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het tot stand komen van die wetenschap. 
'Weten' op basis van fantasie in cultuur is de gemakkelijkste weg uit...,  uit de pijnen die 
een indicator zijn voor gedrag op de blauwdruk van ons leven. 

Psychoten willen dus eigenlijk niet geconfronteerd worden met het referentiekader.
De realiteit in de goede Wereld dwingt hen met de recht, technologie & geneeskunde en 
talen  te leven, terwijl zij liever geen verantwoordelijkheid dragen voor hun keuzes....
Het maken van keuzes zou leiden tot de ontmaskering van de aangeleerde wanen.
Psychoten denken dat zij vergaan zodra zij aangeleerde wanen wetenschappelijk & 
cultureel minimaliseren. De Zorg-industrie beloont hen hierin.

Psychosen zijn taal

Ga er vanuit dat al je denken & voelen verbonden is aan een talen-curus.
Veel beelden & woorden - en hun betekenis - in je Ziel-Lijf-Intuitie ken je nog niet. 
Bovendien blijken beelden een eigen verhaal te vormen in je denken overdag & dromen 's 
nachts. Hier bovenop komen gedragingen van de medemens. Nog voordat je je 
aangeboren fantasie hebt kunnen verwoorden en plaatsen op de Tijdbalk van Leven, komt
een ander mens met zijn of haar gedrag & verborgen fantasie langs om deze een plaats te
geven op jouw Tijdbalk van Leven. Dominantie, omdat je nog niet weet 'of de info die je 
ontvangt betekenis heeft in het nu of de toekomst.  Dit moet je nog allemaal uitzoeken, 
terwijl je ook goedaardig & vriendelijk moet blijven...

Er komen nogal wat beelden, woorden & systemen binnen; deze moet je interpreteren, 
soorteren, categoriseren naar verhaal-lijn. Dit kan je alleen doen door bij elk deel jezelf te
vragen:

• Ken ik deze beelden, woorden? Ken ik het verhaal hierbij?
• Zijn de beelden & woorden goedaardig of kwaadaardig?
• Welk referentiekader gebruik ik? Welk gebruikt mijn medemens?
• Werken wij allen met eenduidige definities voor beelden, woorden, gedrag?
• Hoe maak ik het mijzelf gemakkelijk of moeilijk tijdens verwerking van beelden & 

woorden? En, hoe maakt mijn medemens het zich gemakkelijk of moeilijk?
• Wie neemt welke plaats in met welke kennis op Aarde en het Galaxy-stramien?
• Welke wijsheid komt voort uit het verwerken van psychoses op welke plaats in 

Mijzelf, Aarde & Galaxy-stramien?
• Zijn de Goden & Godinnen tevreden met het bereikte niveau van Wijsheid?
• Moet ik bestaande Wijsheid verfijnen of upgraden?
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