SpaceCourtPlanet
Praat Jezelf sterk / Talk yourself strong

1-Persoons-toko :
Sterk DNA red je Leven
Strong DNA Masscommunication Skills
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Wat doet je DNA in je
1-Persoons-toko?

Whats your DNA doing in your
1-Persons-toko?

Je Diepe Zelf weet Alles

Your Deep Self knows it All

Massacommunicatie

Masscommunication

Houd jezelf gezond & sterk

Keep yourself healthy & Strong

Diepe Zelf:

Deep Self:

Alle elementen van je karakter, liggen vast
in je DNA.

All elements of your personality, lay
anchored in your DNA.

Je karakter = wie je bent en wat je kan.

Your personality = who you are and what
you accomplish.

Alles wat je kan / moet weten,
vind je in je DNA.

Everything you can / need to know,
is present in your DNA.

Weten
 voelen & begrijpen wat Goed of Fout is
 ervaren wat de positieve resultaten
zijn van Goed handelen
 ervaren wat de negatieve resultaten

To Know:
• feel & understand what is Good &
Wrong
• experience what the positive Results
are thanks to Good acting
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zijn van Fout handelen
kiezen voor een Nieuwe Taak, op bases
van Positieve & Negatieve Resultaten

•
•

Voorbeeld:

experience what the netagive Results
are due to Wrong undertakings.
to chose for new Tasks, based upon
Positive & Negative Results

Example:

Karakter van Klimaat-jongeren
Personality of Climate-youth
 ik wil op een gezonde sterke planeet
• I want to live on a strong healthy
in space leven
planet in space
 mijn lichaam voelt wat gezond of ziek
•
my body feels what is healthy or
is
sickmaking
 mijn opvoeding, leert mij woorden &
• my education, teaches me to make
zinnen te benutten voor het bereiken
use of words & sentences for the
van een gezond & sterk leven
accomplishhment of a healthy & strong
life
 mijn DNA - of noem het Intuïtie -,
vertelt mij:
• my DNA - or call it Intuition - tells
 hoe ik mijn omgeving moet
me:
observeren
how I must observe my
 wat ik kan denken
environment
 waarvoor ik dit denk ( wat wil ik
what I can think
bereiken?)
for what target I think ( what do
 hoe ik mijn fantasie kan
i want to accomplish)
omzetten in realiteit
how I can transform my phantasy
 welke handelingen ik zal
in reality
verrichten ( wat doe ik op een
which moves I must take ( what
dag?)
will I do on a Day?)
 wat het Goede of Foute
what the Good or Wrong Result
Resultaat is
will be


Groeien / Evolutie van mijn DNA
 hoe reageert de omgeving op
mijn DNA?

•

 wat vind ik van deze omgeving?

how does the environment
transform my Good Results; and,
which impact has the
environment on my Wrong
Results?

 hoe verandert de omgeving mijn
Goede Resultaten; en welke
invloed heeft de omgeving op
mijn Slechte Resultaten?
 Eindresultaat,
voor Diepe Zelf & de omgeving.

Final result, for Deep Self &
environment

The Will in Climate-youth:
• to show everybody that the youth
understands what planet Earth looks
like

Wil van Klimaat-jongeren:
 aan iedereen laten zien dat zij weten
hoe planeet Aarde eruit ziet


uitleggen dat JongeGeneratie gezond
wil zijn & blijven op Aarde



uitleggen wat het lichaam van

To Grow / Evolution of my DNA
how does the environment respond
to my DNA?
what do I think about the
environment?

•
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explane that the YoungerGenerations
wants to be & stay healthy on Earth

jongeren nodig heeft = Klimaatstaking
om aandacht van Senioren te krijgen
voor de problemen van jongeren


laten zien hoe creatief de jongeren zijn

DNA van jongeren:
 JongeGeneratie komt op straat en laat
zien hoe creatief zij zijn; wat zij
denken & voelen; wat zij verwachten
van Senioren


JongeGeneratie kan goed denken = zij
bestuderen onderzoeken van
wetenschappers en praten hierover



Klimaat-stakers leggen uit aan
Senioren wat zij moeten doen voor
Kinderen = planeet Aarde
schoonmaken en gezond maken



Senioren zijn weinig geïnteresseerd in
de gezondheid van jongeren en de
planeet = kinderen passen hun
fantasie toe en bedenken nieuwe
thema's voor nieuwe creativiteit - die
zij op straat laten zien tijdens de
volgende klimaatmars -



•

explane what the body of the youth
needs = climatestrike to get the
attention of Seniors for the problems
of the youth

•

to show creativity in the youth

DNA of YoungerGenerations:
• Younger Generation is on the streets
and shows how creative they are;
what they think & feel; what they
expects from Seniors

Zowel het Goede als Foute Resultaat
worden zichtbaar = jongeren zien
welke creativiteit - welke gedragingen
- een goede of foute uitwerking
hebben op volwassenen

•

Younger Generation owns a good
thinking-pattern = they study reports
by scientists and talk about this

•

Climate-strikers explane to Seniors
'what they must do for Kids = make
planet Earth clean & healthy

•

Seniors are hardly interested in the
health of the Young onces adn the
planet = Kids put their phantasy to
work and invent new theme's for new
creativity - which they show again on
the streets during a cliamtemars -

•

both, the Good and Wrong Results
become visable = younger generation
experience which creativity ontheir
behalf, have a positive of negative
impact on adults

•

Hate & Love on Earth are visalbe touchable.

Haat & Liefde op Aarde worden
zichtbaar - voelbaar.
Evolution / Growth of
YoungerGeneration:

Evolutie / Groeien van jongeren:


Klimaatstakers zien - voelen de Haat &
Liefde van mensen uit hun omgeving.

•

Climate-strikers see - feel the Hate &
Love frm people in their environment.



KlimaatKids moeten zichzelf
beschermen tegen Haat of kunnen
samenwerken met mensen die Liefde
geven.

•

ClimateKids must protect themselves
against Hate or can co-work with
humans in Love.

•

YoungerGeneration panics or 'are only
tired' caused by the behavior of the
adults.

•

The only Good Result is 'that the Youth
learns: Who is their Friend/ Who the
Ememy?'





Jongeren raken in paniek of zijn 'alleen
maar moe' van het gedrag van
volwassenen.
Het enige Goede Resultaat is 'dat
Jongeren leren Wie hun vrienden / Wie
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hun vijanden zijn.


•

Het grote Foute Resultaat is 'dat
volwassenen weigeren hun
persoonlijke leven te veranderen voor
een gezond leven voor de
JongeGeneratie'. Totale
onverschilligheid & machtsmisbruik
zijn belangrijker voor volwassenen,
dan de kwaliteit van leven van
kinderen nu...

The hugh Wrong Result is 'that adults
refuse to change their personal life for
the health of the YoungerGeneration'.
Overall indifference & misuse of power
are more significant for adults, than
the quality of life is for today's Kids....

Final Result for Climate-youth:

Eindresultaat voor Klimaat-jongeren:
 Zij groeien in hardheid.

•

They grow in hardness.

•

Understand that they must defend
themselves continuously against
adults, who do not want the Youth to
have a good and easygoing lifestyle...



Weten dat zij zichzelf moeten blijven
verdedigen tegen volwassenen die
niet willen dat Jongeren een goed en
gemakkelijk leventje hebben...



De groep Jongeren wordt sterker en
weet 'welke talenten zij hebben in hun
DNA'.

•

The group YoungerGeneration
becomes stornger and knows 'which
talents they have in their DNA'.



Jongeren worden door volwasenenen
gedwongen hun talenten te blijven
benutten voor het bereiken van
gedrags-verandering in volwassenen.

•

Younger Persons are being forced to
use their talents - ongoing - for the
completion of a change in the
behavioral-pattern in the adults.



Jongeren zijn nu Slaaf m/v van
volwassenen. Senioren blijven in hun
lekkere leventje Evolueren en willen de
Jongeren alleen gebruiken voor macht
& zelfverrijking.

•

Younger Persons are now Slave f/m of
adults. Seniors want to stay in their
happy lazy lifestyle for their Evolution;
and, only want to be parasites on the
youth for power & selfenrichtment.



Jongeren zijn gedwongen zich te laten
ziek maken. Zij moeten zich hiertegen
leren verdedigen.

•

Younger onces are being forced to
have themselves made sick. they must
defend themselves agains this proces.



Volwassenen zijn een slecht rolmodel
voor jongeren. Terwijl de Kinderen wel
een Goed Rolmodel nodig hebben, om
effectief te kunnen groeien...

•

Adults are a terible rolemodel for the
youth. While the Kids need a Good
Rolemodel, in order to grow
effectively...



Kinderen moeten leren 'een rolmodel
te zijn voor andere kinderen, terwijl
volwassenen de kwaliteit van leven op
Aarde verslechteren'.

•

Kids must learn 'to be a rolemodel for
other Kids, while adults continue to
demolish the quality of life on Earth'.

Masscommunication for your
1-Persons-toko on Earth;
your DNA speaks & works

Massacommunicatie voor je
1-Persoons-toko op Aarde;
je DNA spreekt & werkt
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2 types of Masscommunication:
2 Soorten Massacommunicatie:
1.

Produceren / doorgeven van
berichten die door andere
personen zijn gemaakt:
◦

laten zien dat je andere personen organisatie - systemen op Aarde
begrijpt

◦

duidelijk maken dat je een goed
leven wilt in rechtvaardigheid zonder al te veel problemen -

◦

◦

2.

1. Produce / pass through the
messages, which are made by
other persons:
show that you understand other
persons - organisations - systems
on Earth
make clear that you want a good
life in justice - without too many
trouble show that you proces on the
responds made by others ++ and
that you internalize it in your
Personal DNA for Evolution of all of
us in the Universe

laten zien dat je de reactie van
andere mensen ++ verwerkt in je
Eigen DNA voor Evolutie van ons
allemaal in het Universum

to be too lazy & unscrupulous for
the implementation of the
Constitution - Torture treaty @UNhumanrights

te lui & gewetensloos zijn voor het
toepassen van Grondwet Folterverdrag - @UNhumanrights

Zelf de boodschap formuleren
vanuit je persoonlijke DNA:
◦

◦

2. Manufacture your own message
from your personal DNA:
for maintenance of a healthy body

voor behoud van een gezond
lichaam

for maintanance of relations with
the environment

voor het onderhouden van relaties
met de omgeving

◦

voor het bereiken van doelen die
het Goede leven sterker maken +
het Foute gedrag verkleiner

◦

voor de
▪ Evolutie van
▪ Evolutie van
▪ Evolutie van
Diensten
▪ Evolutie van
▪ Evolutie van

for the completion of targets,
which make the Good life stronger
+ the Wrong behavioral-pattern
smaller
for





Onderwijs
Samenleven
Goederen /



Recht / Foutherstel
Aarde in Space

the
Evolution
Evolution
Evolution
Evolution
Errors
Evolution

of
of
of
of

Education
Community
Goods / Services
Justice / Reset of

of Earth in Space

◦

voor het delen van ALLES met
Iedereen voor Evolutie van Evolutie

to share EVERYTHING with
Everybody for Evolution of
Evolution

◦

voor het anticiperen op
rechtszaken; door direct the Beste
Zwaarste Juridische constructie te
bouwen = mensenlevens redden

for the anticipation on court of law
cases; you construct immidiately
the Best heaviest Legal frame =
save human lives

◦

voor het bouwen van de

to construct the Community with

5

Samenleving in de gezondst
mogelijke samenstelling

the healthiest components
available

Hoe doe je dat? Een bericht formuleren
vanuit je Eigen DNA?

How do you do that? To manufacture a
message from your Personal DNA?



Alles wat je moet weten en doen, is
al aanwezig in je Eigen lichaam; in
het DNA.

●

Everything you need to know, is
already present in your Personal body;
in the DNA....



Dus, alle
- gedachten
- observaties
- geluiden
- systemen
- talen
- kennis
- voor het regelen van je zaken...
zijn aanwezig in je Eigen DNA

●

Thus, all
- thoughts
- observations
- sounds
- systems
- languages
- knowledge
- for doing business for yourself... are
present in your Personal DNA



Je DNA kan je vergelijken met de
bibliotheek. Alle boeken staan
geordend in een systeem.
Je kan boeken lenen - lezen van een
bepaalde Categorie, die je zelf kiest.

●

You can compare DNA with a library.
All books are arranged in a system.

●

You can borrow a book from a specific
Category and read it; you make your
own choice.

Welk boek je kiest uit welke
Categorie, is mede door je omgeving
bepaald.

●

Which noo you chose from which
Category, is determined by your
environment too.

Evolutie van Intelligentie &
Kennis, is
een wissel-proces
tussen je Eigen DNA
en de DNA van anderen op Aarde.

●

Evolution of Intelligence &
Knowledge,
is an exchange-process
between your Personal DNA
and the DNA of others on Earth




To formulate a Message is like a chemical
explosion:

Het formuleren van het Bericht is als een
chemische explosie:



Het lichaam is de thuisbasis.

•

The body is the homecamp.



Je lichaam wordt gestimuleerd vanuit
de omgeving.

•

Your body is being stimulated from the
environment.



Je lichaam start een natuurkundige medische reactie op alle berichten die
je ontvangt vanuit je omgeving.

•

Your body starts a physics - medical
responds on all messages you receive
from the environment.



Dit resulteert in een chemische
explosie, namelijk: gebaren gedragingen - woorden - zinnen.

•

This results in a chemical explosion,
namely: moves - behavioral patterns words - sentences.

The languages
you produce with yout Personal DNA
blows into the community., full of energy.

De Taal
die je met je Eigen DNA produceert
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gooi je de samenleving in, vol energie.

You receive Language from other humans /
animals/ creatures / construcitons
in respond to your Personal DNA explosion.

Je krijgt Taal van andere mensen / dieren /
wezens / constructies
in reactie op je Eigen DNA Explosie.

A Good or Wrong results becomes visable.
This Good or Wrong message
is - again - being received by you
... and a New physics - chemical explosive
process takes place, called: 'Community.

Er ontstaat Goed of Fout resultaat.
Dit Goede of Foute bericht
ontvang je
... en er ontstaat
een Nieuw natuurkundig - chemisch
- explosief proces,
dat heet: 'Samenleving'.

EVERYTHING is a System
EVERYTHING remains a System

ALLES is een Systeem
ALLES blijft een Systeem

CHAOS is a System
CHAOS stays a System
CHAOS is een Systeem
To organize is a System

CHAOS blijft een Systeem

To organize stays a System
Ordenen is een Systeem

Problem-solving is a System

Ordenen blijft een Systeem

Problem-solving remains a System

Probleem-oplossing is een Systeem
Result is a System

Probleem-oplossing blijft een Systeem

Result stays a System
Resultaat is een Systeem

Result becomes CHAOS in a System

Resultaat blijft een Systeem

Result stays CHAOS in a System

Resultaat wordt CHAOS is een Systeem
Resultaat blijft CHAOS is een Systeem

Continue
to think & act System-focussed!

Blijf
Systeem-gericht denken & handelen!

Chemics is a System
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Creativity is
Chemie is een systeem

System - focussed

Creativiteit stays a System

Creativiteit is systeem-gericht

Human on Earth in Space is a System

Creativiteit blijft een Systeem

Humans stay Systems
in the overall situation

Mens op Aarde in Space is een Systeem
Mensen blijven Systemen in de Totaliteit

Phantasy is a System
Phantasy stays a System

Fantasie is een Systeem

To speak from phantasy is a System

Fantasie blijft een Systeem

Phantasy-rich communication
in the overall situation
stays a System

Praten vanuit fantasie is een Systeem
Fantasie-vol praten in de Totaliteit
blijft een Systeem

Emotions are a System
Emotions stay a System

Emoties zijn een Systeem
Emoties blijven een Systeem

To formulate a Message is a System
To share a Formulated Message
with the Community stays a System

Bericht formuleren is een Systeem
Geformuleerd Bericht delen met
Samenleving blijft een Systeem

Respons of Human in the Environment
to your message is a System
Humans - animals - creatures
stay a System

Reactie van de Mens in de Omgeving
op jouw bericht is een Systeem
Mensen - dieren - wezens
blijven een Systeem
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Massacommunicatie

Masscommunication

Je wilt
je 1-Persoons-toko zo opbouwen,
dat anderen
deze niet kunnen
beschadigen of afbreken.

You want
to build your 1-Persons-toko in a way,
that others
can not damage of demolish it.

Live the rhythm that keeps you Healthy
& Strong

Leef in het ritme dat je Gezond & Sterk
houdt
 Ook als de omgeving dit saboteert.



Uiteindelijk blijft iedereen in een
Gezond ritme, langer succesvol.

Leef naar Eer & Geweten
 Ga voor Goed en probeer nooit mee te
doen aan Slecht


Je wilt niet geconfronteerd worden met
de vele vervelende taken die
voortkomen uit 'het verkeerde Leven
kiezen'.



●

In any situation, even when the
enivornment sabotages you.

●

Eventually, everybody stays more
successful in a Healthy rhythm.

Live in Honour & Consious
● Go for Good and try to prevent that
you participate in Bad.
●

You don't want to be confronted with
the many nasty tasks, which spring
from 'chosing the wrong Life for
yourself'.

Je wilt op een gezonde planeet Aarde
leven in een veilig Space.

●

You want to live on a healthy pnaetn
Earth in a safe Space.



Je wilt groeien, zonder terug te vallen
in te veel pijnlijke herinneringen.

●

You want to grow, without relapses
into too many painfull memories.



Je wilt terugkijken op de Evolutie van
je Persoonlijke Leven, in tevredenheid.

●

You want to look back on the Evolution
of your Personal Life, with satisfaction.

Leef dagelijks vanaf Grondwet Folterverdrag - @UNhumanrights


Live on a daily basis with the
Constitution - Torture treaty @UNhumanrights

Omdat je in deze Module kan blijven
groeien ... en ALTIJD de omgeving kan
corrigeren.

●
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Because you can keep on growing in
this Mode... and ALWAYS be able to
cerrect the environment



Omdat Criminelen gepasseerd/ gestopt
moeten worden in deze Module.

●

Because Criminals must be passed /
stopped in this Mode

Mensen denken
dat zij hun medemens
kunnen hersenspoelen

Humans assume
that they must brainwash
their fellow humans

maar dit is Droom-denken.

but this is Dream-thinking.

Je wéét
alleen wat je Diepe Zelf
denkt & doet.

You can only KNOW
what your Deep Self
is thinking & undertaking.

Je kan nooit
100% zeker weten
wat een Ander Mens
zal laten 'zien' van Zichzelf.

You can never be
100% sure to know
what Another Human
will 'share' with you
from him / herself.

Mensen
worden psychotisch

People
become psychotic.

doordat zij
Grondwet - Folterverdrag
- @UNhumanrights
negeren,

due to fact
that they ignore
the Constitution - Torture treaty
- @UNhumanrights

of

or

deze slechts uitvoeren
in gesprekken,

they only refer
to these laws in conversations,

maar niet in documenten
die de inhoud
van gesprekken
bevestigen.

but not in documents
that eternalize the content of the
conversations in writing.
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Wat zeg & schrijf je in 100% sterke
Massacommunicatie ?

What do you say & write in 100% strong
Masscommunications?

Je communiceert in IKboodschappen.

You communicate in I-messages.
You say:
'I can only construct my Personal Life
and I undertake this expedition from
the Constitution - Torture treaty Humanrights. All 365 dyas per year'.

Je zegt:
'Ik kan alleen mijn Eigen Leven
bouwen en dit doe ik vanaf de
Grondwet - Folterverdrag Mensenrechten.
Alle 365 dagen per jaar'.

'I construct my Personal Legal File
publicly, so other persons will be able
to construct their Good 1-Personstoko too'.

'Ik bouw mijn Persoonlijk Juridisch
Dossier in het openbaar, zodat andere
personen ook hun 1-Persoons-toko
Goed kunnen bouwen'.

Do realize yourself:

Realiseer je:

The AI-robot
can read - change - plunder all the
files you own and misuse them for
crime.

De AI-robot
kan alle dossiers die je hebt
lezen - wijzigen - plunderen
en misbruiken voor crime.

So, you have very few choices;
therefore you can better construct
Good, from Day 1

Je hebt dus weinig keuze;
kan beter vanaf Dag 1
alle zaken Goed bouwen.

You need money & materials in
order to be able to live.
Je hebt geld & materialen nodig om
te kunnen leven.

Good possible in a budget-economy.
For important business you have a
budget: housing - food - clothes study - work - transport - health social behavior - community - justice
+++

Dit kan in een budget-economie.
Voor belangrijke zaken heb je een
budget: huis - voedsel - kleding studie - werk - transport - gezondheid
- sociaal gedrag - samenleving - recht
+++

You are clear about 'Which Budget
you have for Which targets'.

Je bent helder over
'Welk Budget je hebt voor welk
doel'.

You search & find Humans who will be
Good to you
and
who are prepared to give you the
Good Life within your budget.

Je zoekt Mensen die Goed voor je
zijn
en
die je een Goed Leven willen geven
binnen je budget.

Fights - jalousy - greed must
disappear under the AI-robot.

Ruzie - jaloesie - hebzucht moeten
verdwijnen onder de AI-robot.
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Mankind can not fight the whole day,
now the AI-robot is faster than the
Human is.

Mensen kunnen niet de hele dag
vechten, nu de AI-robot sneller is dan
de Mens is.

You MUST live in a Legal Budget economie.

Je MOET in een Juridische Budgeteconomie willen Leven.

Houd jezelf Gezond & Sterk

Keep yourself Healthy & Strong

Handelen vanuit je Diepe Zelf, doe je wel...
maar de wijze waarop je Evoluteert houd je
geheim.

Work from your Deep Self, is daily live... but
you do keep the way you Evolute
confidentially.

Totdat je supergoed bent in Psychpatentherapie. Dit leer je bij
www.spacecourtplanet.com
www.mequhi.com

Untill the day you are super-professional with
Psychopath-therapy. You will learn this with
www.spacecourtplanet.com
www.mequhi.com.

#Jongeren MOETEN praten
over wettelijke plichten
die zij Zelf hebben
en
die anderen ook moeten uitvoeren.
Ik - InterimPrimeMinister DésiréeStokkel ging vroeger naar de Lagere & Middelbare
Detailhandelschool.
Ik ben opgevoed met
'je moet je 1-Persoons-toko bouwen'.
Hierdoor kan ik vandaag
'aan Jonge kinderen / Tieners / Jong
volwassenen op Aarde
uitleggen
wat er in 2020 FOUT is aan het Onderwijs'.

#Younger Generation MUST talk about
legal obigations
they own Themselves
and
which must also be implemented by
others.
I - InterimPrimeMinister DésiréeStokkel went to Second & Higshool for Retailing,
when I was a teenager.
I have been educated with:
'you must construct your 1-Persons-toko'.
This makes it possible for me today
'to outline to Young Kids / Teenagers / Young
Adults on Earth
what is WRONG about Education 2020'.

Juridisch denken & handelen
heeft als Sterk Voordeel
dat je heel snel ziet
wat Fout gaat
en wanneer dit Fout gaat....
Foutherstel wordt eenvoudiger.

Legal thinking & behavioral
is a Strong Advantage
that makes it able
to see
- on a short timeline what goes WRONG
and when it goes WRONG....

Mensen ruzieën dus minder.

RESET of Mistakes becomes easier.
People fight less.

Voorbeeld zinnen:

Example senctences:

In de Grondwet staat dat ik het
Folterverdrag moet gebruiken, onder Artikel
Internationaal recht.

In the Constitution is determined that I
must implement the Torture-treaty. under
Article international law.
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Het Folterverdrag verplicht mij om alleen
The Torture-treaty obliges me to only cosamen te werken met andere Mensen, die ook work with other Humans, who also implement
het Folterverdrag uitvoeren.
the Torture-treaty.


Wij moeten ons losmaken van
criminelen en het Goede systeem
samen bouwen.

●

We must disconnect ourselves
from criminals and must construct the
Good system together.



Wij gebruiken deze Nationale wetten
en Verdragen.

●

We use National laws and all Treaties.

●

We fix this Problem we have, with
the Treaty



Wij lossen dit Probleem op, met
het Verdrag.

Voor elk Probleem bestaat een
Oplossing.
Als het Probleem ... supergroot is...
zeg je:
'Dit is een heel groot probleem.
Wij pakken een klein deel
en zoeken eerst alle wettelijke plichten voor
personen bij dit deel.
Wij starten hiervoor vanaf de Grondwet Folterverdrag en gaan dan door naar de
Verdragen en Nationale wetten'.
Wat je bereikt
= probleem neutraliseren
Je wilt dat iedereen rustig blijft en aan de
oplossing werkt.
Je wilt dat iedereen Gezond & Sterk is;
 zodat je achteraf geen puin hoeft te
ruimen
 en, je vermijdt
'Ga terug naar Start en bouw alles
opnieuw vanaf 0)
Je wilt dat Nieuwe Mensen in je leven, snel
begrijpen waarmee je bezig bent;
 zodat zij niet in paniek raken...door
gebrek aan kennis.
 zodat zij positief geïnspireerd zijn en
zelf ook het Goede uit hun Diepe DNA
kunnen halen en tot leven kunnen
brengen.
 zodat zij zich kunnen aanpassen aan
jouw budget.

There is a Solution of each Problem.
When the Problem ... is super large...
you say:
'This is a superlarge problem.
We take a small participate and start with
looking for all legal obligations for persons,
who are inherent to this part.
We start for this solution from the
Constitution - Torture treaty and move on to
the Treaties and National laws'.

What you accomplish
= neutralize trouble
You want everybody to stay calm and to work
on the solution.
You want everybody to be healthy & Strong:
● because you don't want to clean up all
the wrongdoing afterwards
● and, you avoid
'Go back to Start and reconstruct
everything again, from 0)
You want New People in your life, who
understand on a short timeline what keeps
you going:
● so they won't panic, due to lack of
knowledge.
● so, they stay positively inspired and
also work to get the Best out of their
Deep DNA and bring it alive.
● so they can fit themselves to your
budget.
● so you can fit yourself to their budget.
● so you can both be succesful
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zodat jij je kan aanpassen aan hun
budget.
zodat jullie samen succesvol zijn.

Je bent alleen de Chef
over
de AI- robot
als je het Leven bouwt in
Kleine solide Juridische delen,
die in bij de Rechtbank
rechtsgeldig zijn.

You are only the Chief
over
the AI-robot
when you constuct Life in
Small solid Legal parts,
which will remain
legally valid in a Court of Law.

Dit betekent:

This means:

Je bouwt je budget in Goed
en

You construct your budget
in GOOD
and

alle Personen
die meewerken aan de realisatie
van de doelen binnen dit budget...
vinden
het Resultaat ook Goed.

all Persons-toko
wo co-work for the realization
of the targets within this budget....
agree
'that the Result is Good'.

Categorie-denken
vereenvoudigd het Leven

Category-thinking
simplifies Live
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