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Zakenparlement
Wouter Bos,
Wat is het verschil tussen Liefde & PR?
Deze vraag moet je aan mij stellen: ik heb voor een cursus Copywriter ooit een 6
gekregen 'omdat ik te weinig seks in mijn teksten gebruikte'.
Ik kan het nog steeds niet... Seks als lust opwekker gebruiken voor een denk- &
gedragspatroon. Wat ik wel kan is in de functie Voorlichter 'redeneren & handelen zonder
aanziens der persoons'. En dit zouden politici ook eens moeten proberen!
Volgens de Grondwet zijn zij dit verplicht.
Bij handelen zonder 'aanziens des persoons' werk je intuïtief vanuit jezelf en op de DNAgolf die je ontvangt van je medemens, gefocussed op waarheid & oplossing. Strevend
naar aanhoudende Evolutie van Intelligentie. Rust op de blauwdruk van volk & individu.
Gericht op Liefde op het Galaxy-stramien. Evolutie in Hispeed-frequentie.
Liefdes-macht, mits je werkt vanuit je goedaardige natuur. Wat impliceert dat je PR
terzijde schuift als zijnde 'irrelevant'; alles wat toneel is, kap je weg.
PR is een gekunsteld vak dat dient om de bureaucratie te vergroten & verzwaren.
Ontwikkeld door personen die met alle kwaadaardige macht beschikbaar
de blauwdruk van de medemens willen beheersen.
PR dient om van het leven één grote dure leugen te maken.
Leven vanuit de Grote Waarheid brengt rotsvast resultaat en is goedkoper.
Maar je moet het wel durven....
Tja, ik kan dit alleen zo stellen omdat ik zelf ook PR-cursussen heb gevolgd.
Nu ik wijzer ben, zal ik nooit meer in Marketing-termen denken of handelen.
Wat ik hier nu doe is 'het stoppen van wanen & haat in de samenleving, opdat het voor
mij mogelijk wordt weer als mens met fundamentele mensenrechten te gaan leven &
werken in NL'. Ik wil een leven voor mijn kinderen in een economie die verankerd is in
recht, psychologie en Liefde.
Wouter, als jij een intelligent, rechtschapen, juridisch correct werkend marketing-vrij man
zou zijn op de blauwdruk van je leven en in Evolutie met de Galaxy... zou ik deze brieven
niet behoeven te publiceren. En dan zou jij ook al verder gevorderd zijn in het indammen
van de Zorgkosten binnen het kader Nationaal inkomen.
Mensen die slangen-gedrag vertonen overleven via PR.
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Allemansvriend.

In een land dat de Grondwet & Mensenrechten-verdragen benut zoals zij bedoeld zijn op
het Liefdespad, zijn PA, PR & marketing overbodig. Lobbyen verdwijnt. Zelfs de Sociale
media kan worden gereduceerd tot gereedschap waarvoor het bedoeld is.
'Elkaar intelligenter & gezonder maken; elkaar succes gunnen en willen bouwen aan het
landelijke systeem dat hiervoor nodig is'. Juridisch correct willen werken dus. G-krachten
hebben er immers al voor gezorgd dat wij op Aarde beschikken over de
mensenrechtenverdragen. Het gegeven dat de mens meent te mogen 'shoppen' in
mensenrechten toont de hoeveelheid zelfmedelijden in de kwaadaardigheid.

Mensen die de vernietigingsdrang van psychopaten moeten overleven,
staan buiten de invloedssfeer van hersenspoel-programma's van machthebbers.
Hersenspoelen maakt deze groep ziek & lam.
Machtsmisbruik gegoten in PR-campagnes zijn Haat-muren
die moet worden afgebroken om op gezonde sociale wijze te kunnen overleven.
Politici & Ondernemers willen hersenspoelen, dus moorden....
Mensen die van mensen houden, hebben geen PR nodig.
Zij zien de lelijkheid van de mens als deel van een groeiproces voor meer EQ & IQ.
Zien de schoonheid als een sterk gezond sociaal leven op Aarde in de Galaxy.

Wouter, realiseer je je nu 'dat er de afgelopen jaren in je leven veel overbodigheid is
geproduceerd om aan de eisen van de politieke PR & marketing te voldoen'?
De mensheid is gek gemaakt en murw geslagen; er komt geen zinnig woord meer uit...
Deze overbodigheid was een valkuil; je was je niet bewust van 'Eenvoud geeft kracht &
Eenvoud is al ingewikkeld genoeg op de blauwdruk van leven'....
Nu zoek je naar eenvoud, maar kan het niet vinden in de mate noodzakelijk voor het
indammen van Zorgkosten, doordat je nooit geconfronteerd bent geweest met 'Leven met
Niks is van Niks iets maken om te overleven'.
Je weet niet wat overleven is. Je ziet het risico op 'overleven zonder NL-economie
naderen, maar je snapt weinig van deze G-kracht'.
Eenvoud is je Beste Vriend of Vriendin.
Eenvoud is het kind dat je op Aarde zet.
Eenvoud is Niks nodig hebben en toch werken aan het verankeren van de Toekomst.
Eenvoud is durven lief te hebben voor het doen gloeien van de nanoseconde
die ons bestaan symboliseert.
Eenvoud is de atmosfeer No Gravity-zone.
In Soeverein Nederland hebben PR & Marketing geen kracht
Politieke partijen zijn Rechtspersonen, die de Grondwet moeten uitvoeren.
Bedrijfs-units met personeel; zelfs de burger 'die iets wil van de politiek' is personeel.
Politieke partijen zijn wettelijk verplicht elke zin die zij produceren te verankeren in de
Grondwet & mensenrechten-verdragen, wat zij weigeren omdat zij slechts willen
hersenspoelen & heersen. Tijd & geldverlies. Ziek-makend uitvloeiend in oorlog.
De kernvragen van politici moeten zijn:
•
Hoe verwerk jij de Grondwet in je plannen & resultaten?
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•
•
•
•
•

Sluit jouw werk aan op het mijne?
Hoe synchroniseren wij delen die nog niet samenvallen of aansluiten?
Waar leggen wij de grens tussen ouwehoeren & uitvoeren?
Welk termijn stellen wij voor terugkoppeling?
Welk termijn hanteren wij voor systeem-herstel?

Het netwerk Nederland gebouwd op de Grondwet, vereist een einde aan de kleinzerigheid
van machthebbers. Een einde aan de Haat. Burgers moeten de tijd & ruimte krijgen om
intelligent te mogen zijn in overeenstemming met de normen in de Grondwet. Burgers
moeten Liefde mogen bouwen. Deze situatie ontbreekt in NL.
De politiek heeft zoveel haat gegenereerd dat dit minachtende alles verwoestende denk –
& gedragspatroon automatisch de samenleving vormt; het vergt bewustzijn rond dit
systeem om te komen tot herijking van de mens in NL. Om te komen tot het herbouwen
van Liefde met als doel Liefdes-macht te laten zegevieren over machtsmisbruik.
Voorbeeld van 'Liefdes-macht werkt zonder PR & marketing'
Als het volk – en het parlement – de Grondwet zou toepassen, bestaat de Tabaks-lobby
niet. Volgens Grondwet & mensenrechten-verdragen heeft iedereen 'recht op gezondheid'.
Dus, het schenden van dit recht is 'folteren'.
Op grond van het Folterverdrag mag je niet samenwerken met anderen die folteren;
je mag dus niet lobbyen gericht op het afbreken van de gezondheid van mensen...
Er wordt dus zeer veel tijd, geld & gezondheid geofferd aan het hersenspoelen van
mensen... met als doel hen te dwingen te leven in de kwaadaardige Wereld.
Al deze tijd, geld, materialen kunnen óók geïnvesteerd worden in goederen & diensten die
de mens & Aarde gezonder, socialer en gelukkiger maken.
Politici zijn niet intelligent genoeg om dit soort genezende gespreksmodellen te bouwen en
af te dwingen bij het volk.

Hoe ziet onze soevereine NL-economie eruit?
Hoe gedraag jij je ten opzichte van mij... in zo'n economie?
In No Gravity-zone weten mensen alles
… en hierbij voelen zij zich goed, rustig, tevreden, intelligent & oplossingsgericht ....
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