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Educate Young adults on creating a startingpoint for Love-behavior

26 may 2008

Paul,

Later on I shall transport my Open letters to you  to the pages for NLF-thinking & -behavior.
First people have to get used to the idea   'that one has to use the Web for distributing knowledge'.

I'm not demanding enough... for time being...

Wrote 10 pages on paper today,  went to the city-library --  were I sat amongst Young-adults studying 
for their high-school exams -- and now I'm back again behind my computer. Most comfortable. 

'Silent Sound loves Simplicity'
How can I give you this Sound, while Noise breakes down positive-energy? Perhaps later...

Twine & twist.    I need to address you as an adult, who doesn't need much words.  
And on the same timeline I have to educated Young-adults-to-be & Young-adults on details with which 
they can move on from Hatred to Love.  

Big Bang inside me, and its no....  Kiss & Kamasutra... 

Did you answer those 50 questions?
War-makers who read this think:'50 Questions; where did she publish them? What is she up to again?'
Well, war-makers...don't worry.... Those questions are about Love, you don't want them....

This letter: 'How to create a startingpoint for self-esteem, under complicated circumstances'. 

Desiree In het Nederlands...

Paul,

Later zal ik mijn Open brieven aan jou, transporteren naar de pagina's NLF-thinking &-behavior.
Eerst moeten mensen gewend raken aan het idee 'dat het Web bedoeld is om kennis te distribueren'. 

Ik ben niet eisend genoeg...voor dit moment...

Vandaag 10 bladzijden papier volgeschreven,  bij de bibliotheek geweest -- waar ik zat temidden van 
studenten Voortgezet Onderwijs, studerend voor hun examen -- en nu zit opnieuw achter mijn computer. 
Meest comfortabel.

'Stil Geluid houdt van Eenvoud'.
Hoe kan ik jou dit Geluid geven, terwijl Kabaal positieve energie afbreekt? Misschien later... 
 
Draaien & vlechten.   Ik moet jou aanspreken als een volwassene, die weinig woorden nodig heeft.
En op dezelfde tijdbalk, moet ik Jonge-volwassenen-in-notedop & Jonge-volwassenen opvoeden over 
details waarmee zij kunnen verhuizen van Haat naar Liefde.

Big Bang in mij, en het is geen....Kus & Kamasutra...

Heb je die 50 vragen beantwoord?
Oorlogs-makers die dit lezen denken:'50 Vragen; waar heeft zij die gepubliceerd? Wat is zij nu weer van 
plan?'  Nou, oorlogs-makers...maak je niet druk...Die vragen gaan over Liefde, jullie willen ze niet...

Deze brief: 'Hoe een startpunt maken voor eigenwaarde, onder gecompliceerde omstandigheden'.

Desiree 
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Startingpoint for the movement from hatred to love

Startpunt voor de verhuizing van haat naar liefde

nederlands english

Gedrag voor Jonge-volwassen. Doen!

Draaien & vlechten. Beelden voor mijn EQ.
Ik wil je geven wat je nodig hebt, krijgen wat mij 
gelukkig maakt. 

In de 'goede praktijk' betekent dit dat wij elkaar 
tijd, wijsheid, ruimte & middelen geven om te 
groeien. Vertrouwen in de toekomst.
Individueel en in groepsverband.

Maar wat gebeurd er, zodra vertrouwen ontbreekt? 
In één van ons? Wat is de oorzaak hiervan?

Ik heb géén vertrouwen in mensen & 
rechtvaardigheid meer....
Mijn 'goede zelf' mag niet bestaan in onze 
samenleving. Zodra ik 'goed' ben, willen mensen 
niet met mij praten omdat ik 'te slim' ben.
Ik laat mensen zien dat zij klagen & lui-zijn.
Nederland zit vol met mensen die véél Kabaal 
maken, weinig horen. Stil Geluid kunnen zij niet 
opvangen. Zij willen niet luisteren naar andere 
mensen, omdat zij persoonlijk niet willen 
veranderen en/of groeien.

Mensen vinden mij beledigend. Ik heb behoeften, 
die zij niet willen hebben. Dus deug ik niet, is hun 
axioma. Zij vinden dat ík moet veranderen, niet 
zij. Het feit dat zij mij óók beledigen met hun 
ongeïnteresseerdheid voor mijn pijn, maakt mij 
woedend.  
Ik moet zoeken, zoeken ... en zoeken naar 
mensen die wel met mij willen 'levellen'. 

En die zijn er  nauwelijks 
Niet in Nederland! Zelfs in het Internationaal 
Strafhof niet... Zelfs mensen die ervoor betaald 
krijgen om mij vertrouwen & rechtvaardigheid te 
geven, zij te lui en te egocentrisch. Zij willen niet 
weten hoe ik leef; zij gunnen mij geen goed 
gezond sociaal eerlijk leven... voor mijn lichaam...

Onder deze omstandigheden is het gecompliceerd 
'om te verhuizen van haat naar liefde'.
Ik leef - en stik - onder de haat van anderen die 
mij willen vernietigen. Toch moet ik vriendelijk & 
lief blijven, omdat ik mensen moet zoeken die óók 
aardig & lief voor mij willen zijn. Ik moet zoeken 
naar mensen 'die even slim willen zijn als ik ben'.

Dit lukt bijna niet... 
Wat kan je dan nog doen?  
Dan ga je 'hacken voor liefde'...

Tja, ik weet het...
Er zijn criminelen die zeggen:

Behavior for Young adults. Do it!

Twist & twine.  Images for my EQ.
I want to give you what you need, get what 
makes my happy.

In 'good practices' this means that we give each 
other time, wisdom, space & means to grow. 
Faith in the future.
Individual and in a group.

But what happens, when trust is missing?
In one of us? What causes this?

I don't trust human beings & justice anymore...
My 'good self'  may not exist in our community.
From the moment 'I'm good' people don't want to 
talk with me, because I'm smart.
I show people that they complain and that they 
are being lazy.
The Netherlands is ful of people who produce a lot 
of Noise, but hear less. They can not catch Silent 
Sound. They don't want to listen to other people, 
because they refuse to change and/or grow, 
personally.

People find my insulting. I have needs, they don't 
want to have. Thus, I am no good to them, is 
their axiom. They believe I have to change, not 
them.
The fact that they insult me tóó with their 
indifference for my pain, makes me furious.
I have to search, search...and search for people 
who do want  'to level'  with me.

And those hardly exist.
Not in the Netherlands! Not even in the 
International Criminal Court... Even people who 
get payed to give my trust & justice are to lazy 
and selfish. They don't want to know how I live; 
they do not want me to have a good, healty, 
social fair life...for my body...

Under these circumstances its complicated 
'to move from hatred to love'.
I live - and suffocate - under the hatred from 
others who want to destroy me. But, I have to 
stay friendly & sweet, because I have to look for 
people who want to be nice & kind-hearted to me 
too. I have to search for people 'who want to be 
as smart as I'm.  

This is almost unsuccesful...
What else can you do?
Than you go 'hacking for love'...

Yes, I know.. There will be criminals who say:



'Dan ga je stelen, mishandelen, verkrachten...'.
Néén!    Dat doen wij dus niet!!!

Hacken voor liefde is het gedicht
'ZIPP an arrow in Zonedefence'.

'Schiet een pijl in Ruimteverdediging'.

Soms heb je geen keuze en kies je iemand: 
● Je legt in een brief uit wie je bent
● Wat je aan het doen bent 
● Wat je wilt bereiken
● Je mag verwachten dat mensen eerlijk zijn 

en wetten toepassen om te bewijzen dat 
óók zij 'goede praktijken' willen

● Je moet afwachten óf zíj willen geven 
waarom je vraagt...
Een crimineel negeer je. 

● Reageren zij niet...of in het 
algemeen...dan kies je een startpunt voor 
een Nieuw Leven....

Je moet mensen - die je niet écht willen helpen - 
toch dwingen 'goed voor je te zijn'.
Dit kan je alleen doen door zelf te bewijzen dat jij 
al 'goed' bent...of héél hard je best doet 'om goed 
te worden'... 

In Nederland willen mensen niet goed zijn.
Hier willen mensen anderen pijn doen - voor de 
lol-. Daarna moet jíj dubbel-hard bewijzen 'dat jij 
slim bent...en recht hebt op een normaal gezond 
sociaal eerlijk leven'... Jij moet bewijzen dat jij wel 
kan uitvoeren, waarvoor zij te lui zijn!

Jij moet doen waar anderen geen zin in hebben...

Hoe kies je dan een startpunt voor jezelf?
● Je gaat er vanuit dat jij een goed mens 

bent
● Je doet wat je moet doen = studie, werk, 

wetten, natuur
● Zodra iets mis gaat, maak je het goed
● Je legt aan anderen uit:

○ wat is mis gegaan
○ waardoor het fout ging
○ wat de goede oplossing is
○ wat je wilt doen om die goede 

oplossing te krijgen
○ hoe je met anderen wilt samenwerken
○ je moet extra-creatief zijn = evolutie 

afdwingen
● Daarna ga je zelf aan de goede oplossing 

werken. Óók als anderen lui-zijn, je pesten 
en geen goede oplossingen willen maken.

Het startpunt:
'Jij doet het goede NLF-werk, waarin anderen 
geen zin hebben. Jij wilt net als alle andere 
mensen óók een gezond sociaal leven vol 
wijsheid wilt hebben, op planeet Aarde'.
Veranker jezelf in een 1-persoons-toko - 
voordat anderen jou 'Framen' -  in de 
vernietiging van je leven... 

'Than you go out to steal, abuse, rape...'.
Nóóóó', we won't!

Hacking for love is the poem
'ZIPP an arrow in Zonedefence'.

'Schiet een pijl in Ruimteverdediging'.

Sometimes you  have no choise and you choose 
somebody:

● You explain in a letter who you are
● What you are doing
● What you want to accomplish
● You may expect people to be honest and 

work with law, to prove that they want 
'good practise'  tóó

● You have to wait and see if they want to 
give what you ask for... 
A criminal is to be ignored.

● Do they not respond... or answer in 
common...you choose a startingpoint for a 
New Life...

You have to make people - even when they don't 
want to help you out - 'be good to you'.
This is only possible when you prove to them 'that 
you are already good'...or 'that you are hard 
working to prove you will be good soon..'.

In the Netherlands people don't want to be good.
Here people love to hurt others - for fun -. 
Afterwards, you have to prove double 'that you 
are smart ...and are entitled to a healty sociaal 
fair life'... You have to prove that you can do, 
while they are being lazy!

You have to do what others don't want to do...

How do you choose a startingpoint for yourself?
● You accept that you're a good person
● You do what you have to do = study, 

work, law, nature
● When something goes wrong, you make 

up for it
● You explain to others:

○ what went wrong
○ what caused  it
○ what the good solution is
○ what you are prepared to do to get 

that good solution
○ you have to be extra-creative = 

enforce evolution
● Than you start working on that good 

solution. Even when others are lazy, mob 
you and don't want to produce good work.

The startingpoint: 
'You have to do the good NLF-work, others 
don't want to do. You want - just like every 
other human being - to live a healty social 
life ful of wisdom, on planet Earth'. 
Frame yourself in a 1-persons-toko anchored 
in law - before others 'Frame' you -  in 
destruction of your life....


