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@GretaThunberg
Communication lesson for the enhancement of your
auto-immuum system.
Tijd in Mensenhersenen

Time in Human brain

Tijd is een klok in de stamcellen.

Time is a clock in the stem cells.

Gevoelens voor
● gezondheid
● vertraging
● dolmakende snelheid
● zwakte / ziek-zijn
● space-krachten

Feelings for:
● health
● delay
● maddening speed
● weakness / being ill
● space-forces

bewijzen de aanwezigheid van deze
klok.

prove the present of this clock.

Een persoonsgebonden klok,
die aangeeft & stroomlijnt:
1. Wat moet ik doen op welk
moment? Luister naar je
innerlijke stem.
2. Waarvoor moet ik iets doen; wat
bereik ik ermee? Kijk naar je
omgeving en wat wil jij ook
hebben voor jezelf?

A personality bounded clock, that
indicates & streamlines:
1. What do I have to do in which
moment? Listen to your inner
voice.
2. Whatfore do I have to
undertake something; what do
I accomplish with it? Look in
your surroundings; what do
you need to do, for yourself?
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3. Welke vorm van Evolutie
realiseer ik? Stop wat je wilt
hebben in een categorie.

3. Which type of Evolution do I
realize? Put what you need in
a category.

4. Wat is het Leven zoals het is
bedoeld, binnen het resultaat dat
ik heb volbracht? Ik heb iets
bereikt. Welk deel voelt goed &
comfortabel en wel deel moet
worden verbeterd?

4. What is Life as it is Suppose to
be, within the results I have
completed? I have completed
something. Which part feels
good & comfortable and which
part must be enhanced?

5. Welk deel van het geFixte
resultaat is FAKE, bedacht door
andere mensen? Evolutie laat
zichzelf zien in de vorm van Goed
& Kwaad.

5. Which part of the Fixed result
is FAKE, created by other
Humans? Evolution shows
itself in design for Good & Evil.

Wat moet ik doen, op welk moment?

What do I have to do, in which
moment?

Elk DNA heeft een Blauwdruk voor
Leven.

Each DNA owns a Blueprint for
Life.

Hierop staat in grote cellen:

Here is written in large cells:

’Welke cellen je moet benutten
tijdens je gehele leven op Aarde, op
welke dag...’.

‘Which cells to use during your
whole lifetime in Earth, on which
day..’.

Op welk moment, je welk gedrag moet
verfijnen voor Evolutie… wordt door de
omgeving bepaald.
● Wie doet wat in je huis?
● Hoe beïnvloedt dit je gedrag?
● Welke keuze voor Evolutie maak
je en welke route kies je?

In which moment, do you need to
refine your behavior for Evolution… is
a process determined by the culture.
● Who is doing what in your
house?
● How does this rule your
behavior?
● Which choice do you make for
Evolution and which route do
you select?

In het perfecte Leven… voelt het ritme
voor handelen voor Evolutie, gezond.
De stamcel klok werkt comfortabel.
In een goed Leven… met zeurende
mensen in je huis… vertraagt je

In the perfect Life … the rhythm of
Life for Evolution feels healthy.
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persoonlijke Evolutie… en voel je je
beïnvloed & geremd.

The stem cell clock operates
comfortably.
In the good Life…. with nagging
people at your home… your personal
Evolutions delays… and you feel
influenced & blocked.

Welke vorm van Evolutie realiseer ik?

Which design for Evolution do I
complete?

Welke deel van mijn persoonlijkheid
groeit goed - slecht?

Which part of my personality grows
good - bad?

Goed = Goed.
Good = Good.
Slecht moet worden ge-upgraded.
Bad needs to be upgraded.
Maak aan iedereen duidelijk ‘wat je
goed vindt aan jezelf’ en ‘welk deel nog
moet worden ge-upgrade voor Evolutie
van Evolutie ...voor Ons allemaal in
space’.

Make clear to everybody ‘what you
think is good about yourself’ and
‘which part can still be upgraded for
Evolution of Evolution...for All of Us
in space’.

Wat is het Leven zoals het is bedoeld,
binnen het behaalde resultaat?

What is Life as it is suppose to be,
within the completed results?

Leg op tafel ‘wat je hebt gedaan’.

Put on the table ‘what you have
done’.

Alle delen die comfortabel aanvoelen,
volgen het ritme van je stamcellen.
Zodra de mensheid tevreden is over
jouw prestaties, heb je inderdaad
‘het Leven zoals dit bedoeld is’
volbracht.
All overige delen moeten opnieuw in
Evolutie worden gebracht.
Misschien slechts voor je Goede self,
zodra je omgeving hard & duivels is.
Misschien voor het Grotere Goed for

All parts the feel comfortable fit the
clock in your stem cells.
When mankind is content with your
achievements, you have indeed
completed ‘Life as we are suppose to
live it’.
All other parts need to be put in
Evolution again.
Perhaps only for your Good self,
when your environment is hard &
evil.
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Liefde voor Ons Allemaal.
Perhaps for the Greater Good for
Love for All of Us.

FAKE Evolutie

FAKE Evolution

Houd dit eenvoudig!

Keep this simple!

@VNverdrag = consensus
Top-management Aarde in space.

@UN charter = consensus
Top-management Earth in space.

@VNmensenrechten = consensus voor
Mensheid in MelkwegGalaxy.

@UNHumanrights = consensus for
Mankind in MilkwayGalaxy.

Grondwet = consensus per land.

Constitution = consensus per nation.

Persoonsgebonden consensus

Personality bounded consensus

=

=

Elk persoon die niet uitvoert:

Each person who does not
conduct

VNverdrag + Grondwet +
VNmensenrechten

UNcharter + Constitution +
UNhumanrights

= FAKE.
= FAKE.

Klok in Mensenhersenen geeft aan

Clock in Human brain indicates

Wie een FAKE persoon is.

Who is a FAKE person.

Blijf dicht bij het Goed in je DNA

Stay close to the Good in your
DNA

en upgrade het uitsluitend binnen
de fijne lijntjes van de algemene

and upgrade it exclusively within
the fine lines of the common

Juridische Intergalaxy consensus.
Legal Integalaxy consensus.
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Waarvoor?

Whatfore?

Ik ben niet degene die jouw SpaceLab
DNA-blauwdruk heeft geschreven...

I am not the one who has written
your SpaceLab DNA-blueprint…
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