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Zakenparlement
Wouter Bos,
Wat is macht? Macht over zelf-bescherming & genezing?
Macht is een groeiend gloeiend gevoel in de Gezonde Sociale Wereld; een dwangneurose
toegepast voor vernietiging van de mens op het Psychopatenpad.
Macht is een oogopslag de Toekomst in, wetende wat het verschil is tussen goede &
verkeerde keuzes; de wens & wil om kennis op genezende wijze te benutten voor de
Evolutie van Ons Allemaal.
Macht is een methode om te balanceren tussen goed & kwaad, gericht op de Evolutie van
Zelfbescherming. Om kwaad te minimaliseren en goed te versterken en te doen groeien...
Genezing.
Machtsmisbruik is weten welke goede keuzes gemaakt moeten worden, maar dit weigeren
uit te voeren voor crimineel eigenbelang; de wil om delen van volk & individu te laten
kronkelen in pijn gedurende hun hele leven. De wil om het zelfreinigend vermogen van
DNA in de medemens te stoppen of vernietigen met als doel zelfbescherming tegen te
gaan.
De goede mens die meer goed dan kwaad bouwt, mag niet bestaan.
Machtsmisbruik is regelen dat Toekomst-brengers hun blauwdruk niet kunnen doorleven
met als doel 'voor volk & individu de Evolutie van Aarde & Galaxy boycotten'.
Machtsmisbruikers tiranniseren NL, Europa, Aarde, de Galaxy;
zij voelen zich alleen machtig zolang zij systemen kunnen bouwen
voor de vernietiging van de mensheid.
Kwaadaardige beheersing van het Universum.
Elk mens krijgt van de Galaxy aangeboren DNA-gereedschap
Intuitie voor de ontwikkeling van Macht is één van de aangeboren instrumenten.
Machtsmisbruik is aangeleerd gedrag in de DNA-gereedschap-cel.
De meerderheid van de mensheid weigert de DNA-spiegel Ziel-Lijf-Intuitie
te benutten voor groeien in Liefde.
De 'hardheid van het bestaan vergt harde zelfdediging' stellen Psychopaten op het
Machtspad; 'zij moeten voor zelfbescherming wel hard blijven & vernietigen, omdat de
meerderheid van de mensheid hard is... en in hun fantasie vernietigt...'.
1

Genezen is voor hen synoniem aan gewetenloosheid, behoudzucht, straf & moordlust.
Psychopaten weigeren verantwoordelijkheid te dragen voor de-escalatie van hardheid in
de mens & samenleving. Het feit dat zij kunnen vasthouden aan dit weiger-gedrag maakt
dat zij zich God of Godin voelen.... En zichzelf dus veilig wanen.
De kick inherent aan moorden is intenser dan het orgasme
rond het bedrijven van de Liefde....
In hoeverre zijn deze kick & orgasme uitgebouwde verzinsels van de media?
Kick door moord & orgasme uit Liefde zijn irrelevant
voor het in balans houden van de mens op het Galaxy-stramien
Je kan moorden voor voedsel, zonder een kick te krijgen
of zonder een orgasme nageslacht produceren.

Inderdaad, Liefde moet je bedrijven op instructie van de Toekomst-brengers.
Er is er altijd wel 1 die uitvoert wat de medemens verzuimt te doen voor zelfbescherming.
Er is er altijd wel 1 die de Planeet de Toekomst inbrengt zonder machtsmisbruik.
En deze 1-ling leeft altijd op de grens tussen leven en dood, noodgedwongen doordat de
meerderheid van de mensheid weigert eerlijk & rechtvaardig te zijn... uit luiheid...
Genezing is de grootste G-kracht die de Toekomst-brenger drijft.
Deze genezing begint met de-escalatie van psychisch & lichamelijk geweld voor Ons
Allemaal. Groei van haat stoppen, met als referentiekader 'mensenrechten in elke cel van
het menselijk lichaam, in elk woord, vastgelegd in gesprek & document'.
24/7 Mensenrechten als één van de tekenen van onvoorwaardelijke Liefde voor jezelf en
je medemens op Aarde in de Galaxy.
Liefde is hard werken in een land waar Psychopaten heersen,
vooral als het gaat om Liefde voor Ons Allemaal
zonder seks maar met mensenrechten.
Wat is seks met mensen die mensenrechten schenden?
Vernietigende macht omzetten in opbouwende macht.
Hiervoor heb je een referentiekader nodig.
•
Jezelf en je medemens als Blauwdruk in Evolutie
•
Moeder Natuur op Aarde en het Universum als Galaxy-stramien
•
De DNA-spiegel Ziel-Lijf-Intuitie op het Galaxy-stramien
•
Liefde, plus het besef dat je een nanoseconde bent in de Galaxy
•
Haat, plus het besef dat vernietigingsdrang groepsgedrag is
•
Criminele DNA plus het besef dat je jezelf kwaadaardig kan maken
•
Tijdbesef
•
Mensenrechten, reeds aangemaakt op Goden & Godinnen-kracht
•
De wens & wil om Lief te hebben, zonder seks....
Elk mens wordt in goed & kwaad geboren...
De blauwdruk van de mens is van nature ingesteld op Evolutie; wil je dit tegenhouden
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wordt die persoon agressief & ziek. Beschadig je de samenleving.
Uit tweelingen-studies blijkt dat de ene baby tijdens de zwangerschap geweldadiger kan
zijn dan de andere baby.
Voor de luie psychopaat is het dus comfortabel om Moeder Natuur en de Galaxy standaard
de schuld te geven van elke fout in de mens en te constateren 'dat een mens als
kwaadaardig monster geboren kan zijn'. Deze personen weigeren verantwoordelijkheid te
dragen voor de gevolgen van DNA-uitwisseling, via lichaam & atmosfeer.
Zij weigeren hun persoonlijkheid te veranderen zodra anderen dit nodig hebben om op
gezonde wijze te komen tot Evolutie van hun blauwdruk.
Voor heersende mensen die actief kwaad willen omzetten in goed gezond sociaal gedrag,
wordt het comfortabel voor God & Godin te spelen... De luie mens is inactief en laat van
zichzelf graag een psychopaat maken. Mensen die voor G&G spelen, kijken te weinig in
de DNA-spiegel Ziel-Lijf-Intuitie. Analyseren hun positie op de Tijdbalk van Leven te
weinig. Zij kennen hun moment van vergankelijkheid & transformatie niet...
De mens is slechts een nanoseconde met een vaardigheid, onderhevig aan DNAuitwisseling met de medemens, geconcentreerd op realisatie van Liefde op het Galaxystramien. Vergankelijkheid & transformatie van de mens als kennisbron zegevieren boven
moordlust bij een gezonde Evolutie van onze blauwdruk.
De Toekomst-brenger legt grenzen van vergankelijkheid & transformatie tussen Haat &
Liefde aanwezig op onze blauwdruk op tafel. De lange-termijn gevolgen van ons
vastgeroest hedendaags gedrag is al bekend in de hersenen van deze voorlichter. De
voorlichter houdt de mens de DNA-spiegel Ziel-Lijf-Intuitie voor. Noodzakelijk, nu de
vastgeroeste kwaadaardige mens de blauwdruk van de Toekomst-brenger moedwillig
probeert te vernietigen. De mens die Evolutie boycot of zelfs vernietigt wordt
geminimaliseerd door de kennis die de voorlichter heeft. De Toekomst-brenger heeft delen
faalangst, argwaan, ongeduld & agressie al omgezet in kennis voor Evolutie van Wijsheid.
Goed overstemt kwaad, doordat de ene mens meer pijn heeft omgezet in gezonde
intelligentie dan de andere mens.
Dit is het startpunt, omdat in de geschiedenis de mensenrechten-verdragen al zijn
aangemaakt door onze voorgangers.
Het introduceren van nieuwe kennis door de Toekomst-brenger
is een eenmalige presentatie van Goden & Godinnen-kracht.
Zodra het volk het systeem herkent is distributie een taak van de mensheid.
En is de Toekomst-brenger een stuk geschiedenis.
De mens krijgt ziek-zijn aangepraat door machtsmisbruikers;
zelfbescherming & genezing zijn bij voorkeur wettelijk verboden...
In NL krijgen babies niet uitgelegd 'hoe zij zich moeten gedragen om Eigen-effectiviteit te
vergroten'. Peuters leren wel wat het verschil is tussen goed & kwaad, maar beseffen niet
dat het verkleinen van kwaad een specifieke vaardigheid is die vanaf Dag 1 aangeleerd
had moeten worden.... Kleuters leren een kunstmatige goede wereld te bouwen op
instructie van volwassenen, zonder te weten dat er soortgenoten zijn die moedwillig een
kwade wereld bouwen. Kinderen leren niet wat EQ-zelfbescherming & genezing is.
Aangeboren Emotioneel Intelligentie voor gevoelsmatig onderscheid tussen goed & kwaad
moeten kinderen inleveren voor de kunstmatige ideaal wereld van de volwassenen,
rekenen & taal. Pubers krijgen van volwassenen te horen dat zij hieraan seks, alcohol,
drugs, criminaliteit moeten toevoegen, op straffe van 'te weinig Liefde'. Het Grote kwaad
is aangemaakt door de generatie machthebbers.
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Het Grote Kwaad is een zelfgekozen leefstijl,
waarbij verzuimt wordt babies, peuters, kleuters, kinderen
'voor te praten over de bedrijvigheid Liefde zonder seks'.
'De economie zelfbescherming & genezing in Liefde zonder seks'
heeft dan nauwelijks bestaansrecht.
En moet herbouwt worden vanuit het zelfreinigend vermogen van DNA
op het Galaxy-stramien en vanaf de mensenrechten-verdragen.
Liefdes-macht is wens & wil de vaardigheden 'spreken & zwijgen' op het juiste
tijdstip toe te passen voor het realiseren van een Gezond mens op Aarde.
Liefdes-macht is de wens & wil jezelf en je medemens de kans te geven de blauwdruk van
leven te analyseren, te categoriseren op goed & kwaad en een klimaat te scheppen waarin
goed mag beschermen & genezen en kwaad wordt geminimaliseerd.
Kwaad blijft een DNA-spiegel die het tempo van denken & handelen
verankert op de Tijdbalk van Leven.
Het duurt nog wel een paar decennia voordat volk & individu bereid zijn 'ziekten te
aanvaarden als Galaxy-talen'. Denk aan psychoses, schizofrenie, autisme, adhd.
Benader je deze gedragspatronen als 'talen die wij nog moeten leren interpreteren,
verstaan en benutten', wordt de kwaliteit van leven een stuk intelligenter en minder
dramatisch voor de mens.
Het ziektebeeld verandert deels in een woordenboek.
Doordat gevoelens – welke nu nog ongedefinieerd & onbehandelbaar zijn – worden
gevisualiseerd in nieuwe gespreksmodellen verminderen faalangst, argwaan, ongeduld,
agressie. Zodra je weet welke definities gangbaar zijn in de Grote Stilte of Gekte in de
persoon tegenover je, ontstaan ook nieuwe vormen van luisteren, geduld en
oplossingsgericht handelen.
DNA-uitwisseling in de atmosfeer ter correctie op aangeboren DNA-fouten.
Deze Galaxy-talencursus is een golfbeweging tussen luiheid en de wil in gezondheid te
leven & sterven. De gehele samenleving moet zijn ingesteld op deze G-talen omdat elk
individu bereidt moet zijn DNA-gereedschap Ziel-Lijf-Intuitie te benutten om tot genezing
te komen. Ouders die hun autisme, adhd – of ander kind benaderen vanuit luiheid worden
geconfronteerd met meer angst & geweld.
Mensen groeien uit tot psychopaat in een geheim gehouden belevingswereld.
Wij zijn te bang voor de groei van Liefde zonder seks.
Bang voor de Evolutie van onze DNA-gereedschap-cel.
Bang iets over onszelf te leren....
Bang iets te leren over denk –& gedragspatronen van anderen.
Bang voor ons bestaansrecht in Liefde.
Waardoor is de mens niet bang voor luiheid, gewetenloosheid?
Waardoor kiezen mensen vrijwillig voor ziek-makende denk- & gedragspatronen?
Ik denk dat als de meerderheid van de mensen wil sterven in Liefde,
de norm & educatie zich hierop zullen afstemmen.
De genezende krachten voelen dan sterker dan alles vernietigend machtsmisbruik.
Psychopaten stop je alleen als je hun taal verstaat, goedaardig kan verwerken
en kan benutten voor het uitwisselen van DNA in mens & atmosfeer.
4

Luiheid & onwil beheersen nu de interpretatie van Galaxy-talen.
Zwijgen is een uiting van Haat; machtsmisbruik door de Heilige moordenaar.
Deze moordenaar ziet alles wat hij / zij onderneemt als 'goed voor de mensheid & Galaxy',
zonder bewijs te kunnen leveren over het welbevinden van de Schade Ontvangende
Persoon.
De Heilige Psychopaat tiranniseert met de Grote Stilte
en noemt dit 'Liefdes-macht'.
De geluid producerende protesterende mens wordt gedood.
Wij gaan er vanuit dat de Galaxy een stel Goden & Godinnen naar Aarde stuurt om ons te
helpen DNA-gereedschap-cel te herkennen, openen, activeren, uitvoeren op zodanige
wijze dat goed voor volk & individu zegeviert. Balans-makers, voorlichters.
Gebrek aan Liefdes-macht ontstaat doordat volk & individu DNA weigeren te herkennen,
openen, benutten voor het bouwen van gloeiende groeiende gezonde mens.
Mensen die hun gedachten moeten uitspreken, tonen & uitleggen aan volk & individu
verzuimen hun DNA-taak op het Galaxy-stramien.
Het Grote Spreken van volk & individu
is het DNA-gereedschap dat de mens gezond & liefdevol maakt,
op voorwaarde dat de mensenrechten vanzelfsprekend worden uitgevoerd.
Liefdes-macht toont zichzelf in bedrijfsmodellen, zonder seks.
De missie is gericht op het aanmaken van gevoelens van intelligentie, groei, gezond zijn &
succes in elk individu. Wat op Aarde alleen kan worden gerealiseerd als de mens leeft in
een rechtstaat. Mensenrechten zijn nu eenmaal al tot stand gebracht door G&G, nu
moeten zij nog automatisch worden toegepast, zonder enige vorm van machtsmisbruik.
Hiervoor moeten volk & individu bereidt zijn tot het uitvoeren van een standaard systeemherstel per 24 uur. Haat laten verkleinen, Liefde laten groeien en het leven bouwen in
mensenrecht voor ons allemaal, aangevuld met de Evolutie van Technologie. Moeder
Natuur is een referentiekader dat aangeeft wat ziekmakend of gezond is.
Dit vergt van volk & individu tijdsbesef.
Het vermogen om in te schatten binnen welk tijdsbestek welk gedrag gezond- of
ziekmakend is. Om Haat te laten verkleinen moet je de vluchtigheid van de nanoseconde
Liefde kunnen voelen. Ook moet je de wens & wil hebben de samenleving tot rust te
brengen. De Wens heb je nodig om te kunnen luisteren naar de instructies afkomstig
vanuit de Galaxy en van Moeder Natuur. De Wil heb je nodig om zo te leven dat je het
leven van je medemens niet ziek of kapot maakt.
Om tot een gezonde welvarende samenleving te komen
moet elk individu de medemens bestaansrecht gunnen.
De blauwdruk van het individu moeten kunnen Evolueren dankzij mensenrechten.
De zender van Liefdes-macht vraagt: 'Wat maakt dat jij je sterk en gezond voelt
en je je medemens positief beïnvloedt?
Wat kan ik doen of laten om jou de
mogelijkheid te geven de Evolutie van je Blauwdruk in een gezonde sociale
toestand te realiseren'?
De ontvanger van Liefdes-macht vraagt:'Hoe beínvloedt mijn leven jouw
bestaan'. Wat heb je nodig voor gezond sociaal gedrag, van mij... '?
5

