De Wet schrijft voor….
Hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen zijn enorm
begaafd. Zij vallen op door anders te zijn, niet in hun
uiterlijk maar door hun ZIJN, hun KENNIS en hun hoge
EQ.
Zij hebben het niet makkelijk in een wereld voor gemiddelde
mensen, vol met gewoonten, vol met kaders.
Zij worden beperkt in alle ruimte die zij nodig hebben om
te ontwikkelen, te groeien, gezond te zijn en gelukkig te
zijn.
Het kromme is dat het systeem, de maatschappij, dit
veroorzaakt.
Diezelfde maatschappij met wet-en regelgeving die ouders
veroordeelt, uit de ouderlijke macht zet of zelfs hen hun
kind "ontneemt" als die ouder de zojuist genoemde
beperkingen , die de maatschappij wel veroorzaakt, bij hun

kind oplegt. Als de ouder niet goed voor zijn of haar kind
zorgt.
De wet heeft vastgelegd wat goed is voor een kind, wat het
recht is van een kind, en wat de verplichting is van een
ouder.
Ze zijn alleen vergeten bij het vaststellen van die wet te
onderzoeken of alle mensen zich op éénzelfde manier
ontwikkelen, of voor iedereen diezelfde manier wel even
gezond is.
Daar ging onze wet-en regelgeving de mist in.
In de wet staat niet vermeld dat als je andere wet- en
regelgeving niet correct opvolgt, je een slechte ouder bent.
Waarom zou dat er niet in staan?
Waarom gaan handhavers en uitvoerders wel dusdanig met
die wet om?
Op gebied van onderwijs en op gebied van de daaraan
gekoppelde zorg...
Dwangmiddelen en bijzondere opsporingsambtenaren zijn
voorzien van bevoegdheden in het kader van die wet,
hebben die kennis en weten niet beter dan dat het hanteren
van die wet goed en gezond is. dat deze wet recht doet
aan de rechten van het kind, die de wet eigenlijk voor ogen
had bij het schrijven van die wet.
Maar de schrijvers van die wet waren zich er niet bewust
van en hadden geen kennis van de ontwikkeling van de mens,
de evolutie van de mens en de verscheidenheid aan mensen.
Zij hebben een wet geschreven die nu schadelijk blijkt te
zijn voor een zeer grote groep mensen, onze kinderen, die
later de mensen zijn waar de wereld op draait.

Zij hebben een groep mensen de bevoegdheid toegekend en
een eed af laten leggen die niet in staat blijken de wet
naar geest na te leven. Te handelen naar DE GEEST van de
WET.
Nee, zij handelen naar de LETTER van de WET.
Zij hebben een wet geschreven die, bleek later, nu dus, de
maatschappij veel geld is gaan kosten.
Onderwijskosten, zorgkosten en kosten in het kader van
bijstandsuitkeringen.
Een wet die van leerlingen patiënten maakt en nu voor een
tekort aan zorggeld heeft gezorgd. Een wet die leerlingen
heeft doen uitvallen binnen onderwijs. Een wet die de
zorgkosten de pan heeft doen uitrijzen.
Een wet die onbedoeld en vaak nog steeds onbewust en
ongezien van onderwijspersoneel en zorgverleners
wetsovertreders maakt.
Want zij "mishandelen" kinderen door zich te conformeren
aan die wet.
Zij beschadigen kinderen, in strijd met andere wetten.
Dit doen zij door gehoorzaam te zijn aan
dienstvoorschriften, reglementen en geldstromen in het
kader van wetten.
Zij gehoorzamen deze wetten om zichzelf te beschermen
tegen ontslag en buitengesloten te worden.
Door braaf te volgen. in de veronderstelling op deze
manier hun vak goed te beoefenen, hun bevoegdheid integer
te dragen. Zij kunnen bij het voldoen aan, volgen van en
uitvoeren hun wetten namelijk zelf toetsen of zij het goed
doen!

Zij kunnen dan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
schade, ellende etc.
De wet heeft niet voorzien in het feit dat ook nog getoetst
moet worden of dat geen dat goed zou moeten doen, ook
goed doet! Dus of de GEEST van de WET wordt gezien,
gelezen en uitgevoerd, waarvoor hij ooit geschreven is.
En nu, nu beschadigt Nederland zijn eigen volk, zijn
kinderen, zijn toekomst.
Ze zien het niet, deze groep kinderen is in verhouding
kleiner dan de gemiddelde mens in aantallen. Maar ze
realiseren zich niet dat juist deze groep een groep is, zoals
Einstein, Tesla en noem maar op. Mensen die vermeld staan
in geschiedenisboeken. Mensen die er toe deden, die
verandering brachten, die ontwikkeling brachten, die de
mensheid diende met evolutie.
De maatschappij beschadigt de HB en HSP kinderen zwaar
met hun handelingen in het kader van onze wetgeving.
Erger nog, de wettelijke beschermers van deze kinderen, de
ouders, die bij wet verplicht zijn deze kinderen te
beschermen, worden uitgeschakeld door de handhavers en
uitvoerders van de wet.
Deze opsporingsambtenaren, professionals en organisaties
schakelen de enige echte beschermers van hoogbegaafde en
hoogsensitieve mensen, UIT. De ouders!
Zij beperken zich tot het uitvoeren van de letter van de
wet. Zij verdiepen zich niet in de intentie van de wet. Zij
stellen de wet voorop het daadwerkelijke welzijn van het
kind.

De toelichting van de wet. Dit leren zij pas na het maken
van fouten. Fouten die aan het daglicht komen als ouders
wel in staat waren om hun kind te beschermen, ouders die
zij niet uitgeschakeld kregen, ouders die hen voor het
gerecht sleepten.
Zo ontstaat dan jurisprudentie! Een uitspraak boven
wetgeving.
Ik hoop dat veel hoeders, beschermers, van deze kinderen
boven de wet durven te staan. Om onze toekomst, de mens,
veilig te stellen. Om deze kinderen te redden. We hebben
deze kinderen nodig om de mens te laten ontwikkelen,
evolueren, groeien.
Maar ook om de fouten van de huidige bestuurders, leiders
en de schade die zij wereldwijd en overal veroorzaken,
hopelijk nog kunnen herstellen.
Ik hoop dat de ouders van deze kinderen, het beschermen
van hun kinderen kunnen volhouden totdat de overtreders
van de wet van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en het
Europees verdrag van de rechten van de mens, in de
hoedanigheid van handhaver en of uitvoerder van
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De leerplichtwet
WET op primair onderwijs
Wet op voortgezet onderwijs
Wet Passend Onderwijs.

overlijden door ouderdom, met pensioen gaan of tot er een
wetswijziging tot stand komt, die de kinderen wel
daadwerkelijk beschermd. Dat die nieuwe wet en andere
wetten de ouders van de kinderen niet uitschakelen,
teneinde uitvoering aan een wet te kunnen geven.

Ik hoop............................. dat u lieve ouder, veel
kracht en uithoudingsvermogen hebt om uw rol als wettige
verzorger, beschermer en vertegenwoordiger van uw mooie
kind, dit volhoudt!
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