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From:
Alfred J.Bollebakker <alfred.j.bollebakker@bayze.international>
To:
ella.uijtdewilligen@knaw.nl, Liselotte Helleman <liselotte.helleman@kivi.nl>
Cc:
Andel, MV van (med) <m.v.van.andel@umcg.nl>

Beste Ella en Liselotte,
De Blue Swan Theorie en Analyse is nu doorgedrongen in de EMVI-criteria voor aanbestedingen van
projecten. Het gaat de 7S-model ven McKinsey versterken met een 8-ste S ( Soloidarity /
Saamhorigheid ). Ook gaat het gebruikt worden voor onstressen...de silent killer...als je eens wist
hoeveel mensen door stress omgebracht worden. Mijn vermoeden is dat ALLE mensen door stress
omgebracht worden.
Maar goed in de bijlage een artikel van de Volkskrant die ik van commentaar heb voorzien zodat
wetenschappers en ingenieurs weten welke impact het driepuntsmechanisme ESP heeft ( Efficiency,
Serendipity, Project ). Nicola Tesla had een vermoeden maar het was toen nog geen tijd om het te
ONTHULLEN ( REVELATION ). En toch moeten we de vergeten geleerde Everett III weer uit het
verdomhoekje halen. Hij zat er NIET naast. Helaas ontbreekt mij NU de tijd om er dieper in te duiken.
Laat een slimme student(e) zich maar op vastbijten. Er komt altijd iets uit volgens de
BST/BSA...misschien een Quantum Leap voor de mensheid.
En Nicola wist het...in de eeuwigheid bestaat elke situatie al...je hoeft het alleen maar te onthullen
( wat verhuld is ). En daar is nu de ESP-driehoek voor bedoeld met het woord DOEL in het midden.
Ergo alles bestaat ook 100% of wel Absolute Veiligheid. De weg ernaar toe is de BST+BSA...een andere
weg is er niet. En dat ga ik dan ook doen via de grote projecten in Amsterdam en andere projecten in
het land.
Graag deze info delen met de wetenschappers en ingenieurs. Alle correspondentie wordt bewaard op
de site www.absolute-safety.com
Geen enkele wetenschapper en/of ingenieur kan dan zeggen "Ich habe es nicht gewusst". Want dan
ben je inefficient bezig....maak je teveel geld op aan onderzoek.

Kind Regards / Met vriendelijke groet
Alfred J.Bollebakker a.k.a The Beast ( of Blues )
Managing Director
Bayze International
KIVI:Engineer of the year 2015 nomination
for the Exodus Unknown² Manager©
(Closing the Project Management circle of
Planning, Risk, LEAN...& Blue Swan Theory+
Exodus Serendipity Manager=BSA Blue Swan Analysis)
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and The World Trade Port
http://www.turnaround.center/Ingenieur.pdf
Web: www.bayze.international
Email: Alfred.J.Bollebakker@bayze.international
Tel.:06-1665 2615
Breda
The Netherlands
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