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Pathologie: Er is iets mis met hersenen van Jongeren 2019

Frank van de Goot, DeGeneeskundeStudent , SpaceCourtPlanet- generatie,
Hersenen van Nederlandse Jongeren 2019 produceren:
geen 'wil tot Zelfverdediging'... en dit is een chemisch proces.
geen 'kijk op Zelfverdediging... ten tijde van doodsbedreiding'.
er is geen Vlucht - Vecht intuïtie
geen Eigenwaarde
geen Eigen-effectiviteit besef
geen Omgevings - analyse voor Darwin-evolutie
geen Wil om de roedel te redden van ziekte/ dood
Geen Psychotherapie - eisen voor RESET van Zelfverdedigings-mechanisme.
NL-kids laten zich misbruiken voor Sociopaten - Psychopaten-rituelen:
laten zichzelf beschadigen - vernietigen; óók als ander Persoon gratis
Les voor Zelfverdediging geeft.
Mijn Referentiekader: gedrag jongeren eind jaren '80
Dit is de laatste generatie die zonder ICT in de samenleving is geboren.
ICt arriveerde tijdens 13-14 jarige leeftijd van deze jongeren op scholen, in bedrijven.
Kids converseerden meer - beter - oplossingsgericht , terwijl ook die Kids
geconfronteerd werden met :
alcohol - drugs - verwaarlozing - jeugdzorg - adoptie bedrijfsgeweld in vorm van Eenmanszaak-management - media....
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Wat nu!?
Als moeder en InterimMinisterPresident van de generatie Jongeren2019, wil ik weten:
Zijn er verschillen tussen de hersenen van Jongeren 1985 - Jongeren 2019?
Pathologie - standpunt
Heeft ICT de werking van de hersenen gewijzigd?
Zijn er verschillen tussen de hersenen van Therapeuten / Neurologen 1985 en die
van soortgenoten in 2019?
Jullie hoeven geen hersenen van politici te onderzoeken = geldverspilling.
Een officiele publicate van behaalde onderzoeksresultaten, svp. Op jullie website.
Graag samenwerken met DeGeneeskundeStudent.

Financiering onderzoek:
Dictator Markrutte & co herinvesteren het geld dat niet aan het Koninklijkhuis
besteedt mag worden in hersen-onderzoek Jongeren.... Therapeuten...Neurologen.
Vanaf 18november2016 is het Koninklijkhuis zelf verantwoordelijk voor alle kosten rond hun
persoon & leven.
Zij moeten alle ontvangen geld en luxe terugbetalen / uitbetalen aan Belastingkantoor,
vanaf 18nov2016 RepubliekNL.
Dit staat vastgelegd in ICCrechtzaakNL dossier www.desireestokkel-nl.net

Frank, wanneer kan je weer met mij praten? Voordat ik dood ga?

Deze brief wordt gepubliceerd op https://www.republiek-nederland-18nov2016.com
Met groet van EQ-toekomstbrenger,

GeorgeOrwell '1984, Big Brother is watching you', had simpel leven.
Hij hoefde niet alle Bullshit op Internet te passeren.
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