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Macht ligt in je
Eigen DNA, niet in dat
van een ander mens.
Overleef Biowapen
Oorlog NL met Recht

Macht = Kracht in je
Persoonlijk DNA.
Samenleving is slechts
Startknop voor Jouw Gedrag

Synoniemen van macht; ander woord
voor macht - synoniemen.net

Power = Force in your
Personal DNA. Community is
only Start button for Your
Behavior.

POWER Synonyms: 111 Synonyms
& Antonyms for POWER |
Thesaurus.com
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Platform DNA drivers

Platform DNA drivers

Platform DNA is de hoeveelheid
cellen waarmee je bent geboren.

Platform DNA is the amount of
cells you were born with.

Alle DNA voor alle Gedragingen is
aanwezig, maar je kan die cellen
nu eenmaal niet allemaal
tegelijkertijd openen.

All DNA for all Behavioral
patterns is present, but it’s a fact
that you can’t open all those
cells at the same time.

Probleem constatering:

Problem-awareness:

Je hebt een probleem in je leven.
Denkt na.
Vanaf het Platform DNA; maar deze
cellen zijn niet allemaal ‘even machtig
in je Eigen Lichaam’.

You do experience trouble in Life.
Think things through.
From the Platform DNA; but these
cells are not all ‘equaly powerful
inside your Oen Body’.

Delen DNA zijn vanaf je geboorte
vaak & goed ontwikkelt,
eenvoudigweg door te leven met
mensen & materialen.

Parts DNA are often & well developed
from the day you were born, simply
by living with human beings &
materials.

En, delen DNA zijn niet of nauwelijks
ontwikkelt…doordat je leefomgeving
je hiertoe niet heeft gedwongen.

And, parts DNA are not of less
developed… due to fact that your
environment did not force you to
work with all DNA cells.

Of, delen DNA heb je wel geprobeerd
te ontwikkelen, maar je leefomgeving
heeft dit gestopt met:
 Te veel liefde
 Te veel haat
 Te veel eentonigheid
 Te veel domheid
 Te veel ‘kunstmatige
geleerdheid’
 Te veel gedram / geperst
 Te veel toneel
 Te veel gedoe ‘van alles en nog
wat’.
Platform DNA
is dus niet
optimaal onderhouden
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Or, you have put in the effort to
make your DNA grow, but people in
your surroundings blocked this
attempt:
 Too much love
 Too much hate
 Too much monotony
 Too much stupidity
 Too much ‘artifical knowledge’
 Too much pushing / bullying
 Too much theater
 Too much ‘of whatever and
everywhere is something going
on’.

vanaf de geboorte.

Platform DNA
Is not will maintained,
Neither optimized
From birth.

Problemo Grandiozo

Problemo Grandiozo
DNA roept om aandacht.
DNA calls for attention.
Je gedrag is elke dag ‘anders’.
Je probeert wat uit… met goede –
neutrale – slechte gevolgen.

Your behavior is ‘different’ each
day.
You do try something … with
good – neutral – bad results.

Je leert ook iets.
Je hebt ‘meer kennis & macht
nodig’.

You do learn something.
You ask – try– complain – push –
pull – harras – bully – enjoy – has
‘something accomplished’.

Je vraagt – probeert – zeurt –
duwt – trekt – dramt – pest –
geniet – hebt ‘iets’ bereikt.

Je brult wat af als Leeuw

https://youtu.be/7nQhWhI89kQ
?t=6

Krijg je aandacht op een bepaald
Thema, dan groeit je DNA voor dat
onderwerp.
Overige DNA cellen blijven ‘in ruste’.
Krijg je doorlopend aandacht op 1
Thema, ontwikkel je Grootheidswaan.
Krijg je nooit aandacht op een Thema,
terwijl dit voor jou het enige
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Do you get attention for 1 Theme,
you personally grow in that DNA part
for that specific topic.
Other DNA cells remain ‘resting’.
Do you get ‘ongoing attention on 1
Theme, you develop Megalomania’.

Levensreddende ‘gesprek van de dag
is’, dan wordt je een terug getrokken
/ timide persoon. DNA groeit en
krimpt tegelijkertijd.

Je hebt kracht nodig.
Kracht helpt je om de
activiteit in je DNA-cellen
in evenwicht te brengen.

Do you never get attention for a
Theme, while this is the one and only
Lifesaving ‘conversation of the day’,
you become a more Llocked in / timid
person. DNA grows and shrinks at
the same time.

You need force.
SpaceLab force.
EQ behing Bigbang.

Macht is het vermogen om je
Power is the ability to
Eigen DNA-cellen , in balans
open te vouwen voor Evolutie balance the unfolding
process of your Own DNAvan Jezelf op Aarde.
cells, for Evolution of
Yourself on Earth.
 Mens









Kracht & groei
Spiegel
Leermomentje
Doe-het-zelf momentje
Evenwicht zoeken
Doorschieten
Afgaan
Slagen
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Humanbeing
Force & growth
Mirror
Learning point
Do-it-Yourself moment
Refind balance
Overshoot







Groeispurt maken
Falen
Herstarten
Platform DNA analyseren
Probleem definiëren voor
Mens – Kracht – Groei …
enz.









Elke DNA – cel heeft evenveel
aandacht nodig, ondanks dat 1
Mensenleven te kort duurt… voor het
volbrengen van deze Evolutie taak.

Go down
Succeed
Growt spurt
Failure
Restarting
Analyze Platform DNA
Define the problem for
Human – Force – Growth…
enz.

Each DNA-cell needs equal
attention, despite the fact that 1
Humanlive lasts too short… for
completing the Spaceduty to
unfold all DNA-cells for Evolution.

Kijk naar Jezelf voor meer Macht

Look at Yourself for more Power

Zelf bewust zijn is het vermogen
om uit te zoeken van je
Persoonlijk goed of fout doet.

Self consciousness, is the ability
to discover your Personal well –
doing or wrong-doing.

Kan je jezelf goed analyseren - en
je Eigen Gedrag in Categorieën
onderbrengen – dan denk je
pragmatisch.
Je groeiproces ‘wordt optimaal
benut … afhankelijk van de
omstandigheden waarin je leeft’.

Can you analyze & categorize
yourself well – than your thinking
strategy is pragmatic.
Your growth process ‘is being
used in optimized condition…
depending on the situation you
residence in’.
Goal for Life: Maintain all DNA in
optimized condition – for daily
use & upgrade.

Levensdoel: Alle DNA optimaal
openen – benutten – vullen –
onderhouden 1 x per Dag.




Wat gaat vandaag Goed in DNA?
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What will go Well in DNA,
today?



Wat gaat Nu Fout in mijn DNA?



Wel ongemak voel ik , precies?





Wie & Wat heb ik nodig om dit
ongemak te transformeren tot
Leermomentje?
Is Mijn DNA slim genoeg om te
bepalen Wie mij Rolmodel is …
en Wie dus ook kan bijdragen
aan de Oplossing die ik nodig
heb… voor het in Balans
brengen van mijn DNAsysteem?



What is going Wrong in DNA, at
this moment?



Which uncomfortable
feelings to I experience,
exactly?



Who & What do I need to
transform this uncomfortable
sensation into a Learning-point?



Is MY DNA clever enough to
determine WHO is my Role
model… and WHO is therefore
able to contribute to the
Solution I need … for Balancing
my DNA -system?



Is My DNA clever enough to
recognize the Evil in the fellow
humans, before this person can
damage me?



Is My DNA clever enough to
pull New persons towards, who
can teach me to repair My
damaged DNA?



Is Mijn DNA slim genoeg om
Kwaad gedrag in de medemens
te herkennen, voordat die
persoon mij kan beschadigen?



Is Mijn DNA slim genoeg om
Nieuwe personen aan te trekken
die mij kunnen leren Mijn
Beschadigde DNA te repareren?



Is mij DNA slim genoeg om de
Eigen Reparatie uit te voeren?





Is de DNA reparatie die ik nodig
heb… goed gekeurd bij de
makers van Space?

Is my DNA clever enough to
conduct the Repairment of
Myself?



Is the DNA repairment, which I
need… being approved off by
the makers of Space?

Of, komt er een God / Kracht
lang die Mijn DNA naar een
anders levenspad stuurt… terwijl
ik dit niet verwachtte?


Wat is het Leermomentje uit
mijn DNA-repareer-systeem;
per dag bepaald?
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Or, will there be a God/
Spaceforce , who detours My
DNA to another Path for Life…
while I didn’t count on this to
happen?


What is the Learning-point
from My DNA-repair-system;
determined per day?

Power lays in your Body,
with the moment
‘that you can personally
learn from
mistakes you made…
and can strengthen
the growth of Good world’.

Macht ligt in je Lichaam,
bij het moment
‘dat je persoonlijk kan leren
van je fouten…
en de groei
van de Goede wereld
kan versterken’.

Groei van de Goede
wereld,
is dat deel van je Eigen
Leven
dat altijd Goed blijft…
zolang jij
de juiste keuzes maakt.

Growth of the Good
world,
is that part of
your Own Life
that will always stay
Good…
as long as you
make the right choices.
The Evil on Earth
is your Learning-school;
not the Smash hamer
that breaks your down.

Another person
can make your DNA & life
miserable.

Het Kwaad op Aarde
is je leerschool;
niet de Sloophamer
die jou kapot maakt.

But, its your Personal
force for Evolution…
Which determines

Een ander mens
kan jouw DNA
en leven verzuren.
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‘whether you will / will
not get damaged
Deeply,
by the
Nasty Fellow-human’.

Maar het is
je Persoonlijke
Evolutie-drang…
die bepaalt
‘of jij wel / niet
diep-beschadigd raakt
door
de Akelige Medemens’.

Het Folterverdrag bepaalt dat de
Ene mens, de Andere persoon
niet mag beschadigen.
Hierover praten wij nooit,
terwijl het het Gesprek van de
Dag zou moeten zijn.

Torture treaty determines that
One person may not damage
the Other human being.
We never talk about this,
while it should be the
Conversation of the Day.

wetten.nl - Regeling - Verdrag tegen
foltering en andere wrede,
onmenselijke en onterende
behandeling of bestraffing BWBV0002507 (overheid.nl)
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Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or
Punishment | OHCHR

Ik stop nu met schrijven.
Er komen meer PDFs
over denken & doen voor Zelfbehoud.
SpacecourtPlanet
vervangt in 2024 de VN.
Jonge mensen gaat dit nieuwe
Politiek Instituut besturen.
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