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@Youth4StrikeFR @350 @Bellona @Fridays4Future
Communication lesson for the enhancement of your
auto-immuum system.
Shovel-CommunicationLesson

Shovel-Communicatie-Les

Psychotherapie

Psychotherapy

Hersenen aan:

Brain switched on:

●
●
●

Je wilt een doel bereiken.
Schrijf dit doel op.
Benoem componenten die je kan
benutten.

Doel:
●
●

●

●
●
●

Je want to complete a target.
Write this target down.
List components you can use.

Target:
Volwassenen moeten Juridisch
correct leven & werken.
Wij willen gefolterd - gedood
worden met een Ziekmakend
Klimaat.
Wij willen samen Sterk zijn,
zodat het Goede Eindresultaat
blijvend is.

●
●

●

Adults must work & live
Legally correct.
We don’t want to be tortured killed with by an Ill-making
Climate.
We want to be Strong
together, so the accomplished
Good Final result lasts forever.
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Componenten:
●
●
●
●
●
●
●

Ik - Mijzelf - Ik
Volwassenen
Kids
Leugens
Waarheid
Juridische inhoud dossiers
Rechtzaken & resultaat.

Ik - Mijzelf - Ik:

Components:
● Me - Myself - I
● Adults
● Kids
● Lies
● truth
● Legal content files
● Court lawcases & results.

Me - Myself - I:

●

Ik doe al het werk ( typen PDF
SCplanet voor @350 Kids)

●

I do all the work ( to type
PDF SCplanet for @350 Kids)

●

Mijzelf, is de verborgen
Vrouw...die ik alleen in huis deel
met mensen die van mij houden.

●

Myself, the hidden Woman…
whom I only share with
persons who love me.

In Psychotherapie leg je wel een
klein deel van Mijzelf op tafel.
Voor je persoonlijke Evolutie en
Evolutie van Ons Allemaal.

In Psychotherapy… you
always… put a small part of
Myself on the table.
For your personal Evolution
and Evolution for All of Us.

Natuurlijk ook voor de Evolutie
van de Volwassenen & Kids,
tegen over je in het Probleem.

Of course, for the Evolution of
Adults & kids, too…. with
whom you need to find a
Solution for the conflict.

Maar, je bent niet
verantwoordelijk voor hun
gedrag.

But, you are not responsible
for their behavior.

Je bent alleen verantwoordelijk
voor je persoonlijk gedrag.
Voer dit Juridisch correct uit,
zodat je nooit in de gevangenis
gezet kan worden voor:
1) Misdrijven tegen de
Menselijkheid
2) Oorlogsmisdaden
●

Ik, de Gobetween tussen Werk en
Mijzelf.
Persoonlijke Evolutie vindt ook
Thuis - in GroteStilte - plaats; in

You are only responsible for
your personal behavior.
Conduct this Legally correct,
so you can never be put in
prison for:
1) Crimes against
Humanity
2) Warcrimes
●

I, the Gobetween is
bungeejumping in between
Work and Myself.
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samenwerking met het
SpaceLab… dat Planeet Aarde
heeft bedacht en jou een
Blauwdruk voor Leven heeft
gegeven. Talent in Evolutie.

Volwassenen willen Klimaat-hel:
●

Weigeren op Eigen initiatief
Juridisch correct te leven &
werken.

●

Maken misbruik van @UN @WTO
corruptie, voor zichzelf en hun
vriendjes.

●

Je weet niet ‘wie je vriend /
vijand is’.

●

Zij Lui - Gewetensloos Onderdanig aan Politici in ruil
voor macht & geld - willen
Criminele Rechters / Advocaten /
Politie / Professoren /
Bankdirecteuren / CEOs.

KIDS willen Gezond leven &
werken:
● Kids zijn Kids = hun hersenen
moeten nog groeien, dus kunnen
zij niet denken zoals
Volwassenen dit doen.
●

Personal Evolution also takes
place at Home - in the
BigSilence; in co-op with
SpaceLab… that designed
Planet Earth and the Blueprint
for your Life. Talent in
Evolution.

Adults want Climate-hel:
●

Refuse to live & work Legally
correct on Own initiative.

●

Willfully misuse the @UN
@WTO corruption, for
themselves and their friends.

●

You don’t know who is friend/
enemy’.

●

They are Lazy - Unscrupulous submissive to Politicians, in
exchange for might & money do want Criminal Judges /
Lawyers / Police / Professors /
Bank managers / CEOs.

KIDS want to live & work in
Health:
● Kids a re Kids = their brain is
still growing, so they can not
think like Adults do.
●

Kids have to find out /
proceed on everything
themselves, now Adults have
constructed Legally evil files.

●

In all files / surveys are the
@UNHumanrights being
ignored. This makes Politicians
& Co… warcriminals… who

Kids moeten alles zelf uitzoeken /
verwerken, nu Volwassenen de
Juridisch criminele dossiers
hebben gebouwd.
In alle dossiers / onderzoeken
zijn de @UNHumanrights
genegeerd. Hierdoor zijn Politici &
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Co … oorlogsmisdadigers
geworden… die de Planet
afbreken.
●

break down the Planet.
●

Kids moeten moeten alle
Problemen zelf oplossen &
uitvoeren.
●
Volwassenen willen hel; Kids niet.
Kids moeten dus bewijzen dat zij
wel alle Juridisch juiste systemen
kunnen bouwen, zonder
Misdrijven tegen de Menselijkheid
en zonder Oorlogsmisdaden.
Kids moeten bewijzen dat wij wel
als Professor - Advocaat Rechter kunnen communiceren,
terwijl Volwassenen te Lui zijn
om de Kids een gezond leven te
geven.

●

Leugens zijn alle niet Juridisch
correct opgebouwde dossiers.

●

Alle gesegregeerde groepen
Mensen - Dieren, die dus geen
macht hebben in het Recht
-systeem, voor Zelfbescherming.

●

Alle sabotage van
wetenschappelijke feiten &
rechtsfeiten, die op tafel
komt...zodra een Mens wel
binnen het Rechtsysteem de
Zelfbescherming claimt.

Adults want hel; Kids don’t.
So, Kids must prove that they
are capable of construction
Legally correct functioning
systems, without Crimes
against Humanity or
Warcrimes.

●

Kids must prove that they can
communicate like Professor Lawyer - Judge, while Adults
are too Lazy to provide in a
healthy life for these Kids.

●

Kids do need Adults who
pr-talk them Legally correct …
and assist them with writing
the communications.

Kids hebben Volwassenen nodig
die hen Juridisch correct
voorpraten… en hen helpen bij
schrijven van communicatie.

Leugens & Waarheid

Kids must compose &
complete all Problems,
amongst themselves.

Lies & Truth:
● Lies… are all the not Legally
correct constructed files.
●

All the segregated groups
Humans - Creatures, who
currently do not own the might
to use the Legal-system, for
Selfdefence.

●

All sabotage of science facts &
legal facts, that come to the
surface… as soon as a Human
does claim the Selfdefence at
the Legal-system.
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●

Waarheid

●

= RESET Burgerr rechten voor
elk Individu & Wezen in the
MelkwegGalaxy.

Juridisch dossier, Rechtzaken &
Resultaat
● De dossiers die je zelf
produceert, nu je je persoonlijke
RESET burger-rechten claimt.

Truth
= RESET of Civilrights for
each Individual & Creature
in the MilkwayGalaxy.

Legal files, Courttrials & Results
●

The files you produce
personally, now you claim your
RESET of Civilrights.

●

Ja, de puinhoop die je moet
opschonen… zijn óók dossiers…
vol corruptie & Vrijheid tot Moord
voor de Elite.

●

Yes, the mess… you have to
clean up… are files too… full of
corruption & freedom to
Murder for the Elite.

●

Chaos = Chaos

●

Chaos = Chaos

●

Chaos rond-shovelen heeft géén
nut.
Je wordt moe - verdrietig wanhopig… als je chaos
rondschuift; je hebt
rechtzekerheid nodig om je
persoonlijke gezonde goedaardige - intelligente
systeem te kunnen bouwen.

●

To Shovel Chaos around is
useless.

Je wilt
je Habitat bouwen
in
Evolutie van Schoonheid!
Zonder dat andere
Mensen - Wezens
zichzelf
gefolterd / gedood
voelen
door jouw werkwijze.

You become tired - sad desperate… when you shovel
chaos around; you need Legal
security… for the construction
of your personal healthy good hearted - intelligent
system.
You want
to build your Habitat
in
Evolution of Beauty!
Without the presence of
other
Humans - Creatures
who feel themselves
tortured / killed,
caused by
your methods of work.
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SHOVELEN:

Shovelen:

Goed Leven & Werken

To pull….

uit de Toekomst,

Good LiFe & Work

naar vandaag toe trekken…

from the Future,

en dit

to today

nu uitvoeren…

and complete the tasks

alsof het normaal leven is,

as if its a normal part

vandaag de dag.

of today’s life.

Shovel-componenten:

Shovel-components:
● A Humanbeing, who is a Good
role-model for other persons…
and who already makes use of
all Legally correct Future-files.

●

Een Mens, die een Goed rolmodel
is voor andere personen… en die
alle Juridisch juiste
Toekomst-dossiers al gebruikt.

●
●

Kids zoeken & vinden personen
die hen assisteren bij het
Realiseren van de RESET van
Burger rechten voor
Klimaat-rechten.

Kids search & find persons who
can assist them with the
Making of RESET for Civilrights
for Climaterights.

●

Deze Toekomstbrenger ‘heeft al
iets gedaan dat bewijst dat hij /
zij… de intelligentie heeft om de
Criminele Leiders te stoppen &
verwijderen uit hun
arbeidscontract’.

This Futurebringer ‘has already
done something Legally
correct… that proves that he /
she is intelligent enough.. to
stop the Criminal Leaders and
to remove them from their
labourcontract’.

●

●

Shovel-communicatie:
●

Je weet vandaag wat Goed is.

●

Dit leg je op tafel.

Shovel-Communication:
● Today, you know what is
GOOD.
● You put this on the table.
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●

Je legt uit welke delen Goed zijn,
voor welke doelen.

●

You explain which parts are
Good for which targets.

●

Vertel op welke wijze je dit Goed
wilt uitbouwen.

●

Tell,how you want to expand
this Good.

●

Vertel welke Juridische Fouten je
tegenkomt.

●

Tell which Legal failures you
run into.

●

Vertel wie deze Juridische Fouten
maakt. Voeg bewijs toe.

●

Tell, who has made these
Legal Failures. Add evidence.

●

Vertel welke Juridische
constructie je toepast… om de
Crimineel te verwijderen.

●

Tell, which Legal Framework
you practice… to remove the
Criminal.

●

Je hebt Goed functionerende
Mensen nodig; maak een Lijst
van alle Goede gedragingen &
doelen zij moeten uitvoeren.

●

You need Good Functioning
Humans; make a List of all
good behavior & targets they
must complete.

Wat heb je nu gedaan?
Je hebt helder gemaakt,
dat je weet
wat
DeGroteRot
is.
Wie verantwoordelijk zijn
voor DeGroteRot.

What have you accomplished,
now?
You made clear.
that you know
what
TheBigRot
is.
Who are responsible
for TheBigRot.

Wie er Goede Oplossingen heeft.
Who owns Good Solutions.
Hoe deze Goede Oplossingen
aan het werk te zetten
en hoe uit te bouwen.
En,
dat je Zelfbescherming toepast…
ook tegen Criminelen.

How to put
these Good Solutions
to work
and how to expand them.
And,
that you conduct
Self-preservation… against
Criminals.
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