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Open Brief / Open Letter
 NLF-thinking

to

Paul mcCartney on the soundwave for Love 

Educate Young adults on thinking for Love

16 may 2008

Paul,

This letter between You & I is Kinky-business on the Web.
Shall we give it a try?

How can we make Young adults interested in themselves, in relationship with yourself & myself?
Young adults-to-be...  were born with brain-pollution in their genes.
Since the introduction of the satelite, mankind believes that a human body has to be a mixture of Robot 
& DNA. 
Even I, produced a son, who handles himself as a satelite! And I'm not  a computer-freak...
Dyslexia or  learning-difficulties or other disturbances which cause passive agression amongst kids - like 
authism - grow in number, next to cancer amongst teenagers...

As a parent and 'truth-teller' we have a specific role to fulfil:
'We must educate kids on the growthproces for a thinking -& behavioralpattern, before war takes over 
planet Earth'. This growthproces is for You & Me not difficult to comprehend, we can work with it. 
Learn from it, bring Evolution into words and make the best out of it...
But can we also inform the Young adults in time?
Or are we already too late? 
I feel we are on the edge of expanding our self-counsious for Love, but only possible if we want to grow 
in Love. Many want to grow in materialism only, a war-maker.

I shall write in 2 languages about Love, hopefully Young adults-to-be will be hooked by the fact that 
something like this can take place on the Web too.... Beyond their imagination! 

Desiree 

In het Nederlands...

Deze brief tussen jou & ik is Kinky-business op 't Web.
Zullen wij het proberen?

Hoe kunnen wij Jonge volwassenen interesseren in zichzelf, in relatie met jezelf & mijzelf?
Jonge volwassenen-in-notedop... zijn geboren met hersenvervuiling in hun genen.
Sinds de introductie van de sateliet, gelooft de mensheid dat een menselijk lichaam een mix van Robot & 
DNA moet zijn. 
Zelfs ik, produceerde een zoon, die zichzelf behandelt als sateliet! En ik ben geen computer-freak...
Dyslexie of  leerstoornissen of andere verstoringen welke passieve agressie veroorzaken onder kids - 
zoals authisme - nemen toe in aantal, net als kanker onder pubers...

Als een ouder en 'waarheidsbrenger' hebben wij een specifieke rol te vertolken:
'We moeten kinderen opvoeden in het groeiproces voor een denk- & gedragspatroon, voordat oorlog 
planeet Aarde in beslag neemt'. Dit groeiproces is voor jou & mij niet moeilijk te begrijpen, wij kunnen 
ermee werken. Ervan leren, Evolutie in woorden brengen en het beste ervan maken...
Maar kunnen we ook Jonge volwassenen tijdig informeren?
Of zijn we al te laat?
Naar mijn gevoel staan we op het punt ons zelf-bewustzijn voor Liefde uit te breiden, maar alleen 
mogelijk als we in Liefde willen groeien. Velen willen slechts in materialisme groeien, een oorlogsmaker.

Ik zal in 2 talen over Liefde schrijven, hopelijk blijven Jonge volwassenen-in-notedop ...stilstaan bij het 
feit dat zoiets als dit ook kan plaatsvinden op 't Web.... Los van hun eigen fantasie!
 
Desiree 
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Predestined for Evolution

Voorbestemd voor Evolutie

nederlands english

Paul...

Gisteravond raakt depressie mij diep.
Ik kon gemakkelijk overgaan tot zelfdoding.
Het feit dat het Internationaal Strafhof ervoor kiest 
mij ook te folteren - en machthebbers in mijn 
leven de vrijheid geeft mijn leven te vernietigen - 
komt als een grote schok binnen in mijn lichaam... 
Wat rest ís oorlog, geen Liefde.  
Geen Vrede voor onze kinderen...

Ik vertrouw de mensheid helemaal niet meer. 
Probeer jou nog een beetje te vertrouwen, als mix 
van materialisme & Liefde.
Eén van de redenen waarom jij wel met mij kan 
'levellen'  is het leeftijdsverschil tussen ons. 
23 Jaar is veel, maar jij bent niet blijven steken in 
ouderwetse denkbeelden over de mens, Liefde & 
individuele groei op Aarde'. Ik ben voor een vrouw 
van 43 'mijn tijd vér vooruit'!

Denk even aan George Orwell's boek '1984'. 
Hij voorspelde een samenleving vol camera's die 
ons bespieden. Hij heeft de toekomst op  papier 
van vandaag neergeschreven. 
Ik ben er ook zo één!

Zie het verschil tussen Liefde & Haat, vanuit het 
Universum. Kan de toekomst sturen; EQ, natuur & 
pijn vertellen mij in welke richting ik moet gaan.
Een zwaar leven in een psychopatische 
samenleving. Vol mensen die  trots  zijn op hun 
vaardigheid  'de medemens  doden met computers 
& manipulaties, zonder daarvoor gestraft te 
worden in de rechtzaal'. 
Het feit dat het Internationaal Strafhof óók zonder 
terughoudendheid deelneemt aan deze moord-
praktijken, is een indicatie voor de intensiteit van 
de oorlog waarin wij leven.
Het gaat niet goed.
Niet met mij, niet met Aarde...

Gisteravond voordat ik ging slapen vroeg ik je:
'Wil je vannacht piano voor mij spelen, als je niet 
droevig bent?'
Om 06.15 uur werd ik gewekt door vogels, druk 
aan 't werk. 
Geen piano-muziek in mijn hoofd.
Wel veel opwinding, energie-verslindend.    
Je moet in je privéleven iets hebben dat aan je 
vreet... Geen Liefde alleen.

Zijn wij allen voorbestemd voor evolutie?
Of, slechts de helft van de populatie?
Kijk naar ons vanuit het Universum.
Wat zijn wij aan het doen?
Hoevelen van ons kunnen het grote geheel zien?
 

Paul...

Yesterday evening a depression hit me deeply.
I could easily commit suïcide.
The fact that the International Criminal Court 
decides to torture me too - and gives persons in 
power in my life, freedom to destroy my life - 
enters my body with a shock...
What remains is war, no Love.
No Peace for our children...

I don't trust humankind at all, anymore.
Try to trust you a little, as a mixture of 
materialism & Love.
One of the reasons why you can 'level 'with me, is 
the age-difference between us.
23 years is a lot, but you didn't stick to old-fasion 
images of mankind, Love & individual growth on 
Earth'.  I'm a woman of 42 'far ahead of my time'! 

Think of George Orwells'book '1984' for a 
moment. He predicted a community ful of 
camera's spyining on us. He has written down the 
furture on today's paper. 
I'm one of those!

See the difference between Love & Hatred, from 
the Universe. Can actuate the future ; EQ, nature 
& pain instruct me in which direction to move.
A heavy liFe in a psychopatic community. Ful of 
people taking pride in their skill 'to kill their 
fellow-civilians with computers & manipulations, 
without being punished for it in courtroom'.
The fact that the International Criminal Court 
takes part in these line of killings without any 
reservations, indicates the intensity of war we live 
in.
Its not going well.
Not with me, not with Earth....

Yesterday evening before I went to sleep I asked 
you:' Will you play the piano for me, when you're 
not sad'?
At 06.15 hrs birds wake me up, busy working.
No piano-music on my mind.
Lots of arousal, energy-consuming.
You must have something in your private life that 
eats you up... No Love alone.

Are we all predestined for evolution?
Or, only half of the population?
Look at us from the Universe.
What are we doing?
How many of us can see the bigger picture?



Jezelf heeft mijzelf geraakt... Ik houd ervan.
Jij & ik verrichten veel werk voor evolutie van 
Liefde. Jij de distributie;  ik de analyses & 
plattegronden (voor mensen van mijn leven of 
jonger...)  Jij & mij, samen op 't Web.

Een antwoord op 'vernietiging, sadisme & 
leedvermaak'. 
Voor Jonge volwassen die willen leven & sterven in 
Liefde. 
Non-zelfzuchtige volwassenen bereid te sterven in 
de toekomst. 

Ik
Ik denk in feiten, op tijdbalken, naast emoties, 
lessen te leren, toekomst, wetten & programma's.
Ben niet lichtgeraakt, niet haatdragend of 
wraakzuchtig.
Wil een gemakkelijke persoonlijkheid zijn met 
eigen vaardigheden op een groter stramien in de 
Galaxy;  zelf-bescherming is eerlijkheid, direct zijn 
en willen bouwen aan Liefde. 

Herken voorbestemde denk- & gedragspatronen. 
Overzie gemaakte fouten, probeer deze ongedaan 
te maken of te transformeren in goed.
Dit klinkt logisch, op de soundwave voor Liefde.
Maar Nederland is psychopatich, leeft in Kabaal.
 
Op jonge leeftijd ben ik al geconfronteerd 'met het 
voorbestemde leven ' al kon ik er geen woorden & 
zinnen voor bedenken. Intuitief heb ik geweten 
'dat ik niet moet worden als mijn ouders zijn'. 
Zij konden dit niet aanvaarden: mishandeling.
 
Mijn instincten brachten mij naar enkelen die een 
genezende kracht hadden in mijn leven. Lang 
heeft het geduurd voordat ik mijn leven op een 
tijdbalk kon zetten.  Maar nu ik deze vaardigheid 
heb, wil ik niet anders!
Het is zelfs mijn overlevingsstrategie.
Temidden van dictators.
Ik denk zelfs dat het deze vaardigheid is die 
dicators jaloers & wraakzuchtig maakt ten opzichte 
van mij. Zelfs binnen het Internationaal Strafhof.

Waar is de uitgang!?
Zodra mensen die je moeten redden van een leven 
in een dictatuur, zich ook geweldadig gaan 
gedragen ...en ook je leven moedwillig 
vernieitgen?

Dan moet je doorschakelen naar
'ZIP an Love-arrow into Zone-defence'.

Het risico nemen dat je opnieuw Haat 
terugkrijgt voor je werk & leven, in plaats 
van Liefde. Je opnieuw moet overleven 
temidden van gruwelijk wordende 
psychopatische rituelen van machthebers.

Zodra het leefklimaat in een land 
moordzuchtig & schijnheilig is, word je 
hiermee onafgebroken geconfronteerd. 

Dit is wat ik doe, overleven in Haat.

Yourself has touched myself...I love it.
You & I accomplish lots of work for evolution of 
Love. You the distribution; I the analyzes & maps
(For people of my age or younger...)
You & me, together on the Web. 

An answer to 'destruction, sadism & perverse 
delights'. 
For Young-adults who want to live & die in Love.
Non-selfisch adults willing to die in the future.

I
I think in facts, on timelines, next to emotions, 
lessons to learn, future, law & programs.
Won't take quick offence, am not resentful or 
vindictive.
Want to be an easy-going personality with own 
skills on a lorger set of line in the Galaxy; self-
protection is honesty, to be straightforward and 
willing to build Love.

Recognize predestined thinking- & 
behavioralpatterns. Overlook mistakes made, try 
to undo these of to tranfsorm them into good.
This sounds logic on the soundwave for Love. 
But the Netherlands is psychopatic, lives in Noise.

On a young age I have been confronted with 'the 
predestined life'  though I could not find words & 
sentences for it. Instinctively I always have known 
'that I should not become what my parent are'. 
They could not accept this: abusal.

My instincts brought me to some with healing 
powers for my life. It has taken a long time before 
I could anchor my life on a timeline. But now I 
have this skill, I can't live without it!
Its even my survival-strategy.
Amongst dictators.
I even believe that its this skill that makes 
dictators jalouse & vindictive towards me. Even 
within the International Criminal Court.

Where's the exit?
When people, supposed to rescue you from a life 
in a dictatorship, start to behave violent too... and 
loves to destroy your life deliberately?

Than you have to switch on to
'ZIP an Love-arrow into Zone-defence'.

Take the risk that you will receive hatred in 
return for your work & life, in stead of Love. 
You have to survive again in the midst of 
intensifying gruesome psychopatic rituals of 
persons in power.

As soon as  a life-climate in a country is 
muderous & sanctamonious, you will be 
confronterd with this continiously.

This is what I do, survive in Hatred.



Zoekend naar beweging & transformatie voor 
Liefde.

'Down to Earth', vrij van leugens, 
manipulaties & vernietigingsdrang.

Ik heb het niet nodig mensen te
'Hersenspoelen & Hersenvervuilen'. 

Ik ben voorbestemd dit niet te doen...

Paul...

Ik heb gehoord dat één van de jonge volwassenen 
- in jouw leven - ...  een aantal jaren geleden... 
jouw levenslot en dat van hem...niet kon 
aanvaarden...'. Je hebt hem vrijgelaten, om je 
individuale levenslot te kunnen doorleven.  
2 Tijdbalken parallel, maar vrijwel onzichtbaar op 
één stramien. 
Je hebt die jonge volwassene niet goed opgevoed. 
Je bent vergeten te praten over 'voorbestemde 
karakters, vaardigheden  en de mentaliteit nodig 
om van Haat naar Liefde te groeien'.
Je hebt het niet uitgelegd, omdat je 
veronderstelde 'dat elk mens zijn eigen 
levenslessen leert'.
Dit is ook zo, maar vanuit mijn Universum moet je 
mensen van wie je houdt wel voorpraten....

Mijn dochter van 9 vervloekt me; zij vindt dat ik te 
veel voorpraat. Later zal zij begrijpen dat zij niet 
onder gemiddelde omstandigheden is opgegroeid 
in NL.  En zal zij weten dat ik voor haar tijdbalken 
heb aangemaakt, welke zij zelf mag invullen zodra 
zij volwassen is...
Bovendien geldt in haar leven het volgende: sterf 
ik plotseling gaat het slecht met haar. Ik heb 
immers geen familie om voor haar te zorgen. 
Mijn zoon van 11 heeft een sateliet; drivers voor 
Liefde zijn chips, geen gevoelens. Sterf ik nu zal 
hij nooit begrijpen dat Liefde betekent 'dat je 
elkaar moet opzoeken, beschermen, doen groeien 
in harmonie'. 

Het leven van een moeder in de Haat van het 
Internationaal Strafhof is niet eenvoudig. Er is 
geen uitgang. Ik hoef geen fouten te erkennen, 
herstellen of nieuwe Liefde te bouwen. Dat moeten 
de dictatoren doen die mij gevangen houden in 
rechtenloosheid & armoede.  Zij weigeren.

Heb je Reluctantly & Rhythm gecomponeerd? 
Het ligt klaar in 't Universum voor you & hem.
Het is een mars.

Silent Sound loves Simplicity is voor mrs...
Ego in EKO is voor die andere.
Adult, no assimilation is voor Jonge 
volwassenen in notedop. Remove the shock.

De rest, dat is je bekend...

Ik zie je, Desiree

Searching for movement &  transformation 
for Love.

'Down to Earth', free from lies, 
manipulations & inner urge for destruction.

 I don't need to damage people with 
'brainswashes & brain-pollutions'.

I'm predestined not to do so...

Paul...

I have heard that one of the young adults - in 
your life -... a few years ago... could not accept 
yours & his destiny...'. You have set him free, to 
live throug your individual destiny.
2 Timelines parallel, but almost invisable on one 
set of line.
You did not educate that young adult well.
You have forgotten to talk about 'predestined 
caracteristics, skills and the mentality necessary 
to grow from hatred to Love'.
You did not explain this, because you supposed 
'that every individual has to learn its own lessons 
for life'.
This is true, but from my Universe you have to 
pre-talk the people you Love...

My daughter of 9 curses me; she believes that I 
pre-talk too much. Later she will understand that 
she's not educated under average conditions in 
NL. And she shall know that I've unfolded 
timelines for her, which she may fill up as soon as 
she's an adult...
Besides this is valid in her life: it will go bad with 
her when I die suddenly. I've no family to take 
care for her, after all.
My son of 11 has a satelite; drivers for Love are 
chips, no feelings. Do I die now, he shall never 
comprehend that Love means 'that you have to 
search for each other, nurture and grow in 
harmony'.   

The life of a mother in Hatred of the International 
Criminal Court is not easy. There's no exit. I don't 
have to admitt my mistakes, restore or build new 
Love. Dictators who keep me imprissoned in a 
lawless-life & poverty have to do so...They refuse.

Have you composed Reluctantly & Rhythm?
Its ready in the Universe  for you & him.
Its a mars.

Silent Sound loves Simplicity is for mrs....
Ego in EKO is for the other.
Adult, no assimilation is for Young adults-to- 
be. Remove the shock.

The rest,  is familiar to you...

I see you, Desiree 

 


