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Zakenparlement

Wouter Bos, 

Wat is Eigen-Effectitiviteit?

• Het zelf-bewustzijn rond de blauwdruk van een mensenleven, in de Galaxy
• Zelf-bewustzijn rond de ontwikkeling & grenzen aan persoonlijke intelligentie
• Het vermogen om oplossingsgerecht te denken & handelen
• Het vermogen het individuele handelen te plaatsen in een groter geheel
• Het vermogen om individu & volk te laten groeien op sociale genezende wijze 
• Het vermogen juridisch correct te handelen voor individu & volk
• Het vermogen om goed te laten zegevieren over kwaad, voor Ons Allemaal
• Het vermogen om te leven op een Galaxy-stramien en dit stramien te onderhouden

Eigen-effectiviteit
Is 'weten' dat je als individu & volk instaat bent je hedendaagse groeiproces als zijnde 
systeem te herkennen, doorgronden, openzetten voor nieuwe intelligentie, te herijken en 
te laten groeien. 

Eigen-effectiviteit
Wordt begrensd door onwetendheid in de mens, gebrek aan stimulans uit de omgeving, 
luiheid, onwil, gewetensloosheid, criminele omgeving, lichamelijk functioneren.

Onwetendheid in de mens
De mens is altijd 'wetend'. Het vermogen tot 'weten' is altijd in ontwikkeling; goedschiks 
of kwaadschiks. Wij leren tot aan de allerlaatste adem-snik, tot aan het besef dat wij 
alleen nog als hersenschim in de Galaxy bestaan. 
De Hollander boycot en saboteert dit 'weten' om dat hij / zij niet geconfronteerd wenst te 
worden met persoonlijke tekortkomingen.  

Gebrek aan stimulans uit de omgeving
De vastgeroeste mens kan zijn / haar 'weten' niet verder uitbouwen doordat de omgeving 
hem / haar saboteert. Kwaadaardigheid vanuit de omgeving. De kwaadaardigheid vanuit 
de samenleving wordt een zware wolk boven de intelligentie van de goedaardige mens die
nog iets uit het leven wil leren.
De goedaardige persoon die zijn / haar intelligentie wil laten groeien moet op zoek gaan 
naar een goedaardig medemens die dit ook wil.

In Holland domineert de groep kwaadaardigen die 'niets willen doen om het leven voor 
een ander intelligenter, gezonder, socialer te maken'. 
Het probleem zit in het punt 'intelligentie'. 
Hollanders wensen niet geconfronteerd te worden met toenemende intelligentie in hun 
omgeving, bang voor het feit dat zij ook moet groeien & veranderen.
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Hollanders moeten gedwongen worden verantwoordelijkheid te dragen voor de grenzen 
van intelligentie.... in individu & volk. Luiheid heerst.

Luiheid
Ik denk dat luiheid aangeleerd gedrag is. Wijzer geworden door levenservaring concludeer
ik:  'de beschikbaarheid over te weinig mensen & middelen in het leven van het individu – 
om tot evenwicht te komen tussen goed & kwaad - resulteert in luiheid'. 

Naast de materiële factor is er ook een EQ-factor die meespeelt.
Hollanders 'doen niet aan bezinning'. Dus, doen zij niet aan het bestuderen van hun leven 
als nanoseconde op Aarde in het grotere geheel.
Mensen aanvaarden niet dat zij een element zijn op een organogram vol stramienen.
En dat zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Rode draad van 
hun leven, op de verschillende stramienen.
Hollanders weigeren hun Eigen-effectiviteit op hun Rode draad als een actief proces te 
aanvaarden.  
Zij komen dus in een waantoestand terecht die zij 'leven' noemen. Waantoestand, omdat 
alles wat zij uitdenken 'altijd anders verloopt dan zij dachten'. 

Even ter vergelijking:

Het Mongoolse volk is nog altijd een Nomaden-volk. 
Alhoewel het Westerse materialisme ook in Mongolië de cultuur heeft veranderd.

Maar zelfs de Managers van de mijnen leven vandaag-de-dag 
dichter bij de natuur dan de Westerse leiders doen. 

Dit kan ook niet anders, omdat Moeder Natuur in Mongolië 
zeer eenvoudig – hard als diamant – is.

Daar geldt:'Je doet wat Moeder Natuur wil, of je gaat tegen je wil dood'. 

De Mongoliër leeft al eeuwen lang in diepgaand gesprek 
met Hogere krachten in Ziel-Lijf-Intuïtie. 

Een gesprek met deze G-krachten geeft hen de antwoorden 
die zij nodig hebben om te kunnen blijven leven. 

Zij laten hun Eigen-effectiviteit meegroeien met de 
kuren van  Moeder Natuur in de Galaxy.  Luiheid kennen zij dus niet.....

Het Mongoolse volk is zo Emotioneel Intelligent dat zij zelfs in overleg met 
 G-krachten hun eigen datum, tijdstip & wijze van sterven kunnen kiezen. 

Wouter, weet je wat een Open-lucht begrafenis in Mongolïë is...?

Nederlanders hebben niet de wil te leven op een groter stramien en de medemens de kans
te geven vanuit zijn / haar stramien samen te gaan. Hollanders willen de medemens niet 
de tijd & ruimte geven goed te handelen over een langer durende Tijdbalk van Leven.

Onwil
De wil van de mens is ingegoten in DNA. De aangeboren goede wil is vanaf Dag 1 sterker 
dan de kwade wil. Dit nemen wij maar even aan, omdat nog niet de gehele bevolking op 
Aarde in oorlog leeft.
De goede wil verandert in kwade wil, doordat  individu & volk geen verantwoordelijkheid 
wensen te dragen voor hun persoonlijke intellectuele groei. 
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Momenteel is het Nederlandse volk een 'weiger-volk'. Zij weet wat zij niet wil, maar 
bedenkt & verwoord niet wat zij wel wil. Oplossingsgericht denken & handelen is gedrag 
dat wordt afgestraft met 'leedvermaak, sadisme, de wil om te doden... bij voorkeur 
zonder zelf bloed aan handen te krijgen...'. 

De Hollander presenteert zich zelf als 'goed mens' zodra hij / zij zonder gestopt of gestraft
te worden de medemens beschadigt, vernietigt...en het land in verval brengt.
Hoe meer geld je hiermee kan verdienen, des te beter je bent... en des te sneller je 
promotie in de economie kan maken. 

De massa in NL heeft zichzelf wijsgemaakt 'dat Eigen-effectiviteit gelijk is aan Survival of 
the fittest van Darwin'. De Hollanders vergeet gemakshalve te erkennen dat Darwin wel 
de mens als element beoordeelde op het grote stramien, tot diep in de Galaxy.... 
Darwin zocht een balans tussen goed & kwaad. 
De Europeaan zoekt balans tussen 'de mogelijkheid tot het ongestraft folteren & doden 
van de medemens, enerzijds' …. en ...'het saldo op de bankrekening,  anderzijds'. 

Gewetensloosheid & criminele omgeving
Zelf-indoctrinatie..... 
'Jezelf wijsmaken dat al het kwaad dat jij aanricht nauwelijks invloed heeft op het grotere 
stramien... omdat er zovelen op dat stramien leven als Sadist, Psychopaat'.

Hoe maak je gewetensloosheid ongedaan in een samenleving waarin het merendeel van 
het volk geen verantwoordelijkheid wil dragen voor het onderscheid tussen goed & 
kwaad?

Door een eenduidig referentiekader in het leven te roepen.
De idioterie is dat dit referentiekader in NL al eeuwenlang bestaat: de Grondwet.
De omvang van de groep gewetenslozen is dus zo groot dat zelfs de Grondwet geen plaats
meer mag hebben... om tot probleemoplossing te komen.

Dit resulteert in de vraag:'hebben psychopaten dezelfde behoeften als de groep mensen 
die een goed gezond sociaal leven voor ons allemaal willen?
Ja, ook psychopaten moeten wonen, eten, kleden, werken...

Wat je dus als groep Rechtvaardigen moet doen is het referentiekader bij de psychopaten 
door de strot duwen. In NL betekent dit: 'je moet eerst de psychopaat die je leven 
beschadigt & vernietigt … zelf....  genezen via therapie... vóórdat je met die persoon een 
normaal gezond sociaal intelligent menswaardig leven kan leiden op het Galaxy-stramien'.

Nu de groep psychopaten groter is dan de groep rechtvaardigen, bestaat er geen 
hulpverlening die je beschermt tegen de DNA-vernietiging in je leven, afgedwongen door 
de pscyhopaten.

Lichamelijk functioneren
De kwaliteit van je persoonlijk lichamelijk functioneren wordt bepaald door de mate 
waarin je in staat bent je eigen moordenaar te genezen van zijn kwaadaardigheid...en je 
Eigen-effectiviteit-beleving.  

Voor behoud van Nederland als Rechtstaat en Soeverein land, moet de groep 
rechtvaardigen groeien in intelligentie. Wat alleen kan als in de media duidelijk 
onderscheid wordt gemaakt tussen goed – & kwaadaardigen... en de verschillende 
organogrammen die deze 2 categoriën bouwen transparant worden gemaakt. 
Eenduidigheid afdwingen op een langdurige Tijdbalk van Leven zonder Luiheid.
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