VAN NARCISME NAAR ‘NARCISMIS’
31 januari 2017
Dit is een zeer zinnig en tevens volstrekt zinloos geschrift,
dat kan zo dubbel zijn omdat ik ervaringsdeskundige ben op gebied van narcisme,
eerst 3 decennia lang op “onbewust onbekwaam” niveau,
daarna een zoektocht van 2 decennia,
inmiddels qua kennis over narcisme aangeland op “bewust bekwaam” niveau.
Narcisten… “I eat them raw for breakfast”.
Narcisme is inmiddels een breed voorkomende negatieve eigenheid van héél véél
mensen waardoor we eigenlijk kunnen stellen dat narcisme “de norm” dient te zijn
van een samenleving vanwege een meerderheid aan narcistisch denkende mensen.
Probleem is alleen dat “narcisme” en “samen” niet door één deur kunnen gaan,
dit betekent dat met een meerderheid van narcisten er psychisch geen sprake kan
zijn van een economisch gezonde “samenleving”.
Ik stel dan ook voor, omdat het realistischer is, om “Kerstmis” om te dopen in
“Narcismis”, dat feest kan met dezelfde lampjes en kerstbomen gevierd worden,
dat is democratisch gezien gewoon gezonder omdat er meer Narcisten rondlopen
dan er gelovigen zijn overgebleven.
In willekeurige volgorde ga ik op kabbelende wijze de volgende onderwerpen
aanstippen, “have fun”;
De verzwegen waarheid over narcisme.
Wat is narcisme.
Hoe zijn narcisten ten diepste, gedrag.
Waar zitten de narcisten.
Wat zijn de gevolgen van narcisme op de maatschappij.
Narcisme & extremisme.
Onze oorlogsmisdaden in Indië.
Twee economische werelden, de narcistische “dubbelheid”.
Wat kun je tegen narcisme doen.
Het Nederlands Narcistisch (en daardoor) Corrupt Rechtssysteem.
Marktwerking narcisme versus empathie.
De linker en rechter hersenhelften.
De “mindmap” en cognitieve vaardigheden.
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Maar eerst even dit;
Ik rijd vanaf begin
2015 rond met reclame
voor mijn website.
Een opzienbarende
toch wel iet wat
beledigende tekst.
Wat doet de politie ?
De politie doet niets….
Eerst door naar wat
“narcisme”is….
Narcisme:
Om “Narcismis” te kunnen gaan vieren in plaats van “Kerstmis” is het zaak dat de
lezer eerst snapt wat werkelijk “narcisme” ten diepste is.
Ik ga alles niet meer uitleggen, alles is te vinden op internet, als de lezer dat zelf
wenst te weten.
Allereerst hebben we “kennis”.
Er is op internet heel veel kennis te vinden over hoe ons brein werkt !
Ik kan “Tony Buzan” adviseren.
Gaat o.a. over “cognitieve vaardigheden”.
Hoofd bestanddeel is dat onze hersenen “twee” hersenhelften hebben (ik schrijf wat
globaal hierover). Een linker en rechter helft.
In de linkerhersenhelft zit de redenatie, in de rechter hersenhelft zit het gevoel/
emotie.
Links zit “narcisme”, rechts zit “empathie”.
Narcisme is een belangrijk bestanddeel van het brein zodat een mens zichzelf kan
beschermen tegen mensen met een bovengemiddelde narcisme.
Empathie is een belangrijk bestanddeel van het brein opdat wij ons realiseren dat we
“samen leven”.
Bij een psychisch gezond mens zijn het eigen “narcisme” en de eigen
“empathie” (fluctuerend) een beetje met elkaar in balans.
Om allerlei redenen in het leven van een autonoom persoon kan de balans tussen
narcisme en empathie verstoord raken.
Dit kan genetische redenen hebben, omstandigheden des levens, verdrukte
gevoelens, angsten, wrok gevoelens, van alles en nog wat.
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Waarom de lezer met dit gegeven belasten;
Ik doe dat omdat onze zogeheten “samenleving” (beschaving) op de rand van
destructie staat.
Narcistische mensen (80%, met name ook bestuurders/ politici) ontkennen dit,
het restant aan empathisch denkende mensen beseﬀen dat terdege mits zij het
kunnen snappen door kennis.
Kennis over ons brein is de sleutel naar een beter samen.
Mijn drijfveer:
Als ik een film script zou schrijven over mijn leven zouden de beoordeelaars tegen
mij zeggen “overdrijf niet, dit is een over de top film script”.
Ik wil mensen die nog empathie in zich hebben kennis meegeven, niet meer en niet
minder.
Mijn “film script”;
Vanaf geboorte (onderbewust) twee borderline ouders inclusief seksueel misbruik,
vanaf 1983 (onderbewust) dertig jaar lang een borderline vrouw als partner gehad.
1996 een valse zedenaangifte door borderline vrouw.
1996 een ondersteunende aangifte, betreft dezelfde valse zedenzaak door
borderline man.
Vanaf 1997 tot heden strijd met Justitie Nederland omdat aldaar heel veel mensen
last hebben van bovengemiddeld narcisme.
In 2016 nog een psychopaat als klant gehad, daar heb ik korte metten mee
gemaakt.
Omdat ik “blind” was voor narcisme door mijn ouders heb ik het decennia lang niet
gezien, ik reken nu af met narcisme, politiek en Justitie Nederland.
Waarom jongeren hulpverleners aanvallen, (brandweer, ambulance personeel, politie)
lees rustig verder, ik leg het uit….. zet je rechter hersenhelft open…..
Ik ben een zogeheten “ervaringsdeskundige” met een onbalans tussen mijn
empathie en narcisme, ik ben te empathisch.
De diverse soorten van narcisme / hoe werkt narcisme;
Narcisme is een volksziekte !!!
Een psychische ziekte die al eeuwen voort woekert als een waarlijk onze
samenleving vernietigend psychisch virus.
Als een individu het pad van de balans tussen narcisme & empathie verlaat ten bate
van zichzelf / zelfverrijking snijd die mens in zijn/haar eigen ziel.
Als een mens iets doet ten koste van een ander snijd die mens als het ware een
stukje van zijn eigen “ziel” af, deze persoon kan niet meer eerlijk in de spiegel kijken
naar zichzelf, opdat die persoon wel in de eigen spiegel kan kijken verdraait die
persoon zijn/haar denken met psychische kronkels zodat die persoon nog wel naar
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zichzelf in de spiegel kan kijken en zichzelf anders kan gaan zien, dan verliest die
persoon de realiteit van het kijken naar zijn/haar ware ziel “zelf”.
Als dit proces in een mens op gang komt, die persoon in zijn/haar psyche steeds
verder gaat om het eigen gedrag te vergoelijken, is het steeds makkelijker voor die
persoon om steeds verder te gaan met het naar zichzelf kunnen kijken als een “goed
mens”. Aldus ontstaat narcisme.
Uiteindelijk wordt zo’n individu een narcist en is zijn haar denken gelijk aan de
werkelijkheid van het eigen inmiddels verwrongen leven. Iedereen die anders denkt
is in de ogen van de narcist een gestoorde. Oftewel, de wereld op z’n kop,
“alles is omgekeerd”.
Wij leven heden in een wereld met een qua narcisme zo’n 80% narcistische
samenleving.
Extreme narcisten hebben o.a. de volgende kenmerken:
Ze manipuleren,
Ze liegen.
Het zijn acteurs, niets van wat zij beweren is waar.
Zij hebben 0% empathie.
Zij zijn 100% gericht op hun eigen belang.
Zij richten zich op macht.
De zogeheten sociale media zijn een farce, die zijn niet “sociaal”, die zijn “Asociaal”,
ze zijn alleen gericht op het eigen denken en niets anders, vind mij leuk, vind wat ik
doe leuk en belangrijk, de ander, ach, fuck de ander.
Wat kunnen we er nog aan doen;
Nou, niet veel !!!
De narcisten zijn in de meerderheid !
De narcisten zitten aan het roer.
Dek jezelf dus in……
Eenmaal narcist is er geen middel meer ter genezing,
er is géén genezing voor narcisten !!!
Narcisten luisteren niet,
narcisten gaan hun eigen pad ten koste van anderen,
narcisten vernietigen anderen net zo makkelijk,
bedreig je een narcist in zijn / haar bestaan valt de narcist vanuit “overleven” in zijn /
haar narcistisch denken aan met vernietigingsdrang van diegene die hem / haar
door heeft, vrije meningsuiting (artikel 7 Grondwet NL) is in mijn geval reeds
uitgewist.
Narcisten vernietigen de samenleving en zij ontkennen dat, dat kunnen zij namelijk
zelf niet meer zien door hun narcistische stoornis, dat is hun psychische ziekte
welke geworteld is op basis van de keuzen en gebeurtenissen in 1602 !
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Met cognitieve vaardigheden in het basis onderwijs inbrengen verminder je de kans
op het ontstaan van narcisme.
Hoe werken de Aandelen of onze oorlogsmisdaden in Indië na WO2:
Waar zal ik eerst over beginnen ….?
Nee, eerst nog even “ben ik wellicht zelf een narcist !?”
Waaraan herken je een narcist;
Laat ik het eerst omkeren.
We leven in een tijd van Sociale Media, Facebook etc….
Waar gaat het bij Sociale Media om…. om jezelf.
Dat is niet “sociaal”.
Facebook is een vorm van “schreeuwen” vanuit jezelf over jezelf.
Ik ben mijn website www.hoedenkik.nl begonnen als mijn antwoord aan het
Ministerie van Onderwijs, niet Justitie maar Onderwijs !
Reden: gezien de steeds sneller gaande verloedering van onze samenleving en het
Ministerie van Onderwijs onmachtig bleek mijn verzoekbrief aan hen (2010) op
inhoud te lezen, ik dan ook een onzinnig antwoord van het Ministerie kreeg.
Ik een herhaal brief stuurde waarop ik hetzelfde onzin antwoord terug ontving.
Waar vroeg ik om: een gesprek over “cognitieve vaardigheden weer binnenbrengen
in het basis onderwijs” met een mogelijk voorbeeld om dat te bewerkstelligen.
Ik heb als cameraman rond anno 2000 in Shotland twee master classes bijgewoond
die Tony Buzan geeft aan zowel leerlingen als ook aan leerkrachten basisonderwijs.
Kijk maar op www.tonybuzan.com.
Tevens heb ik in die jaren als cameraman gewerkt voor de Ministeries van Onderwijs
van zowel Engeland als ook Schotland. Wat deden ze aldaar op de
voorbeeldscholen: leerlingen al vanaf de kleuterschool en in het basisonderwijs
kennis geven over cognitieve vaardigheden.
Ik heb in een buitenwijk van Londen zo’n voorbeeldschool gefilmd, een compleet
“zwarte” school die aan de rand van de afgrond stond die binnen twee jaar tijd was
omgezet naar een harmonieuze school zoals ik in Nederland nog nooit gezien heb.
Hoe kon dat: aangeleerde cognitieve vaardigheden, zowel staf als leerlingen.
Mijn conclusie is inmiddels dat ons Ministerie van Onderwijs (overheid) niet wenst
dat het volk de kennis der cognitieve vaardigheden krijgt !
Je hoort de Overheid niet over “cognitieve vaardigheden”.
(cognitieve vaardigheden zijn niets meer en minder dan dat een mens leert over hoe
zijn/haar hersenen werken, emotie beheersing en rationeel leert te denken op basis
van toetsbare feiten. Er wordt geleerd over de linker en rechter hersenhelft, over
narcisme versus empathie)
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Als cameraman heb ik ook veel Rechtszaken opgenomen.
Begin 2015 zijn er drie mannen veroordeeld omdat zij waren ingereden op
politieagenten. Een van de veroordeelden kreeg een extra straf opgelegd: “een
cursus Cognitieve Vaardigheden gegeven door Het Leger Des Heils”. Opmerkelijk !
Ik heb een en ander onderzocht en na enkele weken werd ik teruggebeld door De
Reclassering Nederland.
Recl. “ja, ja, wij hebben die kennis over cognitieve vaardigheden medio 2006
overgekregen vanuit de Anglicaanse landen”.
Ik “ja, maar jullie werken ermee aan de achterkant, dit hoort in het basis onderwijs
thuis !”
Recl. “ehh, ja, interessant, ik zal het eens in de groep gooien”.
Verder komt het dan weer niet…..
Met cognitieve kennis kan je overigens beter “associëren”…. verbanden zien.
Cognitieve Vaardigheden voor reeds narcistisch ontspoorden werken averechts, die
halen dat stukje eruit om nog narcistischer te worden, onze Overheid wil die kennis
duidelijk niet uitdragen…. het “waarom” van beiden kom ik op terug.
Ik werk, werkte, ook wel op scholen in Nederland, kan daar een apart hoofdstuk aan
weiden, doe dat niet….
Wel één voorbeeld, een school in Emmen in 2014, niveau Atheneum/Gymnasium,
brugpiepers, video lesje. Ik heb dat één keer als vrijwilliger gedaan, nooit meer.
2 professionele bewakers liepen er rond, een bende, wanorde, geen respect, een
staf die wel langs de leerlingen heen leek te leven en vice versa, zowel in de gangen
als in de klas, mijn dochters zijn nog opgevoed en hebben kennis meegekregen
inzake “mens zijn” anders dan alleen domme leerstof.
Een ware wereld van verschil tussen Groot Brittannië rond 2000 en Nederland in
2014 en het is niet beter geworden in Nederland.
Of G.B. de methoden met de voorbeeldscholen 2000 heeft voortgezet weet ik niet.
Ik heb nu ruim 200 oral history gesprekken opgenomen, Westerbork en Indië, ik dien
toch aan te voelen wanneer ik welke “grap” kan maken of niet en dien daarvoor een
beetje te weten wat er in de wereld gaande is, associatief denken zeg maar, of
asociatief denken. Zit maar één letter verschil tussen.
Deze lijn kan je leggen op onze samenleving, van asso naar aso.
Nog wat meer over de herkenning van de narcist: Een “goeie” narcist heeft moeite
met oogcontact maken, ga er maar eens op letten zeg ik tegen de mensen die nog
in balans zijn en tegen empathische mensen.
Daarbij “luisteren” narcisten niet echt naar je, ze doen alsof, ze luisteren alleen naar
zichzelf, hun innerlijke drift. En, als de narcist in het nauw zit draait die alles om.
Het Ministerie van Onderwijs zit vol met dat soort “niet luisterende” mensen,
hahaha.
Ze zijn op het Ministerie van Onderwijs niet meer “leerbaar” vanuit narcisme.
Het aardige van doorgewinterde narcisten is dat ze met verve alles omkeren…. het
zijn perfecte acteurs, zeer geschikte politici……..
Het slachtoﬀer, dan wel, de voor de echte narcist bruikbare niet narcistisch mens,
krijgt door de echte narcist al snel het stempel opgelegd een narcist te zijn of dat
hun slachtoﬀer een andere psychische stoornis door hen wordt opgelegd en dat hun
slachtoﬀer dat zelf niet snapt… de echte narcist heeft altijd gelijk volgens zichzelf, ze
zijn onveranderbaar.
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Bij de valse zedenaangifte 1996/1997 ben ik eruit gekomen, door een
gerechtspsychiater, als een man met een “narcistische persoonlijkheidsstoornis”.
Die Gerechtspsychiater heb ik voor het Medisch Tuchtcollege omver kunnen trekken
zonder hulp van een advocaat.
Volgens de zedenrechercheur zou ik een vrouw eens dienen te leren vragen “wat of
zij wenst”, ach, een zedenrechercheur met een enorm gebrek aan empathie en mét
een enorm narcisme.
Jawel, complexe materie om dit te doorzien….
Okay: A hoe werken de Aandelen B onze oorlogsmisdaden in Indië na WO2,
ik ga eerst door voor ronde A;
Om B te kunnen doorzien heb je eerst A nodig.
Allereerst dit:
In mijn online drieluik (2011) op www.hoeDENKik.nl,
1: Essay, “alles is omgekeerd” (hoe denk ik).
2: Conclusie van antwoord.
3: Nederland of Egoland.
schrijf ik over mijn toenmalige vrouw dat zij een “lieve zorgzame vrouw is”,
ik neem die uiting nu terug.
Ik verander die stukken niet, geen letter, dan zie je mijn ontwikkeling / overleving
beter gestalte krijgen.
Er is een wat minder voorkomende versie van de “agressieve borderline”, de “stille
borderline”.
Onder borderline ligt narcisme.
Mensen die eenmaal narcist zijn misbruiken de kennis der cognitieve vaardigheden
alleen nog maar om zichzelf in hun narcisme te versterken……
Ik ga niet in details, ik heb het 31 jaar lang niet doorzien omdat ik ernstig
narcistische ouders had. Dus, een partner treﬀen die hetzelfde had, daar was ik
blind voor.
Ik ben geen helderziende maar heb heden, na 57 jaar praktijk ervaring, wel een
heldere kijk op de gevolgen van narcisme en die zijn ernstig. Ik diende het te leren
“inzien”.
“Borderline” wordt ook wel de “waste basket” van de psychiatrie genoemd, een
hoeveelheid psychische problemen die door elkaar heen lopen.
Volgens mij ontstaat het alleen bij hoog intelligente mensen die door problemen van
“afwijzing” zichzelf op de een of andere manier aanpassen aan hun leefomgeving en
niet meer echt “zichzelf” zijn, daarbij ook wellicht genetisch of anderszins.
Op relatief jonge leeftijd nog enigszins te helpen, op oudere leeftijd wordt het
onbehandelbaar.
Bij Justitie Nederland kunnen ze mij niet begrijpen omdat het aldaar vol zit met
narcisten, zij kunnen daarom mij ook niet snappen, zij snappen alleen hun eigen
narcistisch denken !!!
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Ik ga Justitie in dit stuk niet behandelen, dat vertroebeld.
Mijn empathie is sterker dan hun narcisme maar de narcisten hebben de macht.
Justitie kan dus ook niets meer met mij dan mij gewoon “dood te zwijgen”, vandaar
ook dat ik straﬀeloos met die sticker “Justitie Nederland Corrupt” op mijn auto rond
rijdt en… dat klopt met hun narcisme.
Ik heb geen haat jegens narcisten, dat snappen de narcisten ook al niet.
Het is zinloos energie aan hen te verspelen. Ze zijn gewoon zielig en narcisten
hebben nog een hele vervelende eigenschap.
Narcisten hebben diep van binnen de drang om “kapot te maken”, te “vernietigen”.
Het eerste Aandeel, Amsterdam, VOC, 1602;
Ex Premier Balkenende riep jaren terug nog ergens op een bijeenkomst “we moeten
de VOC mentaliteit weer meer aannemen”. Hij ontving terecht hoongeroep.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Aandeel
De eerste oﬃciële uitgifte van verhandelbare aandelen vond plaats
in 1602 in Amsterdam. De VOC gaf aandelen uit om haar kapitaalintensieve
maritieme activiteiten te financieren. Met deze aandelenemissie ontstond de eerste
eﬀectenbeurs van de wereld. De eerste aandelen werden in de kantoren van de VOC
zelf verhandeld.
De Nederlandse uitvinding van het “Aandeel” staat gelijk aan onze Nederlandse
uitvindingen als “slaven transport / slavenhandel”, “apartheid”, “zwartepiet”.
Waarom zo moeilijk doen over “zwarte piet”, de mensen met donkere huidskleur
hebben gewoon 100% gelijk !!!
De blanke tegenstanders tegen deze simpele denkomslag zijn gewoon narcisten.
Verdedigers van “zwarte piet” schermen met argumenten als “traditie”.
WORDT WAKKER !!!
Vrouwenbesnijdenis in Somalië, dat is TRADITIE onder Somaliërs.
Kom uit die domme droom !!!!!!!!!!!
Leer jezelf wat cognitieve vaardigheden….
Het “aandeel” was bedoeld om te investeren in een bedrijf en daar mogelijke winst
uit te verdienen en het aandeel (investering) bleek ook waarde te behouden (zolang
de onderneming niet failliet ging).
Van je investering kreeg je dus rendement (winst).
Je aandeel was ook “verhandelbaar”.
Tegenwoordig hebben we twee financiële systemen naast elkaar, politici hebben het
daar niet over. Dat komt omdat de meeste huidige politici heel goed mogelijk vanuit
hun hoge inkomen ook in de aandelen handelen.
Napoleon heeft de eerste beurs platgelegd, daarna ontstond de tweede, de huidige.
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Jesse Klaver van Groen links, diegene die nu al opteert voor Premierschap, heeft
een boekje geschreven over “meer empathie in onze samenleving”.
Ik heb Jesse een E-mail gestuurd met complimenten maar wel met de mening dat hij
de helft heeft weggelaten. Empathie en narcisme zijn elkanders tegen krachten.
Nooit iets van hem teruggehoord.
Hoeveel Tweedekamer politici zitten in Aandelen ?
Ik weet het niet, ze hebben financiële ruimte genoeg daar iets mee te doen.
Op winst uit aandelen/vermogen betaald de aandeelhouder slechts 1,2 % rente
boven de ongeveer € 25.000 vrijstelling die iedereen heeft.
De gewone burger betaald op zijn inkomen (?) 33% belasting ?
De VVD noemt het “marktwerking”, ik benoem de VVD marktwerking als
“de werking van het narcisme”.
Bij de PVDA is het niet veel beter….. kijk naar waar de voormalig PVDA kopstukken
terecht zijn gekomen !!!
Ook binnen de PVDA geld dat zij de narcistische inslag hebben, ze maken de burger
van alles wijs vanuit de gedragingen van de narcist en vullen hun eigen
bankrekeningen.
Welke stroming ook, ze worden allemaal onderuit gehaald door de gedragingen van
de narcist. (kenmerken eerder benoemd)
Zaak is dat de burger niet door heeft dat onze economie bestaat uit “twee”
stromingen:
Stroming 1, gewoon je inkomen hebben en de fiscus int wel, minimaal 30% of zo,
ach.
Stroming 2: op winst op aandelen betaal je slechts 1,2% belasting.
Kijk naar de geldstromen en financieringen mensen.
De “aandelen wereld” zit inmiddels overal.
Ziektekosten, ziekenhuizen, overal waar de Overheid maar kan wordt de burger
uitgekleed. ten bate van de aandeelhouder.
Medische industrie, voedsel, noem het, alles wordt bepaald door de
aandeelhouders.
De politiek, ach, de meesten zitten zelf in die wereld van beleggen.
De burger wordt zoet gehouden door hen aan te sturen op basis van emotie, de
meesten hebben niet door wat er echt gebeurd, vandaar ook dat onze Overheid niet
wenst dat de bevolking kennis krijgt inzake cognitieve vaardigheden.
“Angst” is zo’n emotie waar de narcistische bestuurder wel mee uit de voeten kan.
Als je cognitieve vaardigheden hebt analyseer je datgene dat je wordt voorgehouden
op basis van “toetsbare feiten”.
Zo sterven er in de USA bijvoorbeeld meer mensen per jaar door hun eigen
wapenbezit dan door terroristen.
Er zijn zelfs meer kinderen in de USA die een familielid per ongeluk doden door een
vuurwapen dan er op jaarbasis Amerikaanse burgers omkomen door terrorisme.
Dus waar komt die angst voor terroristen vandaan, hoe komt dat !
!9

Manipulatie van het eigen denken door narcisten (politieke leiders) die uitzijn op
persoonlijk gewin is volks manipulatie.

Kleine voorbeelden om over na te denken;
Onze ziektekostenverzekeringen, deze worden geleverd door
verzekeringsmaatschappijen. Verzekeringsmaatschappijen zijn ten diepste het bezit
van aandeelhouders. Wat willen aandeelhouders, die willen winst zien van hun
gekochte aandelen. Dit is “marktwerking” volgens de VVD.
Ja, er mag geen winst worden uitgekeerd, ach… de aandelen worden meer en meer
waard omdat de ziektekosten verzekering wordt afgepeld en worden duurder en
duurder waardoor de waarde van het aandeel ook stijgt.
Hoe doen zij dat… ieder jaar wordt de verplichte ziektekostenverzekering verder
uitgekleed, zogenaamd vanuit kosten beheersing. Wil je nog een beetje complete
verzekering moet je extra pakketten verzekeren tegen extra premie.
Je krijgt niet meer, ieder jaar betaal je meer.
Waar gaan de winsten heen; naar de aandeelhouders door verkoop van hun aandeel
dat meer waarde heeft gekregen.
Hypotheken.
Ik had tot aan mijn scheiding een 100% hypotheek, oftewel fiscaal 100% rente
aftrek. Ik zat daar qua denk ethiek al jaren een beetje in vast omdat mijn huis op die
wijze mede werd betaald door andere gewone burgers, door gevorderde inzichten
vond ik dat eigenlijk niet meer kunnen. Ik zat er een beetje in vast.
Normaliter kopen mensen een huis met een hypotheek, wat zij aan geld hebben
betalen zij aan de bank, ze krijgen er een lening voor terug in de vorm van bits en
bytes om hun huis te betalen. Vervolgens betalen de mensen rente over de geleende
bits en bytes aan de banken.
Als de burger een hypotheek komt afsluiten is de bank vriendelijk, komt de burger in
de moeilijkheden omdat de aandelen economie / wereld problemen heeft blijkt die
zelfde bank een keiharde narcistische organisatie te zijn.
Het eigen geld dat je als eerste bedrag hebt gegeven aan de bank is die bank mee
gaan beleggen. (hier zijn heel veel goede en foute vormen van geweest om “mee te
delen”)
Mijn laatste hypotheek adviseur (voormalig bedenker van hypotheekvormen voor
banken) adviseerde anders “je steekt je geld toch niet in stenen, stenen geven geen
rendement (winst)”.
Aldus werd met eigen geld een eigen aandelen portefeuille aangeschaft, beheerd
door een eﬀecten beheerder. De eigen aandelenportefeuille was onderpand voor de
lening (hypotheek) om het huis te kopen.
2008, beurscrash, enorme deuk in aandelenportefeuille.
2014, de economie krabbelde voorzichtig weer wat op….. heel licht herstel.
Omdat ik mijn geld niet had weggegeven aan een bank hield ik zicht op mijn eigen
aandelenportefeuille / vermogen.
Het was een eyeopener waar de aandeelhouderswereld niet open over is.
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2014, jaaroverzicht van mijn “behoudende” aandelenportefeuille.
Een portefeuillehouder maakt in overleg met geldbezitter een zogeheten “profiel” op,
grofweg drie keuzen: behoudend, gematigd of meer risico.
Bij behoudend de laagste winst, bij risico de meeste winst maar je kunt het bij risico
ook zo weer kwijt zijn.
In 2014 op basis van een behoudende portefeuille had ik winst gemaakt en wel
8.5 %.
Ik ontmoette nog een andere particulier, die had in 2014 een rendement van 9 %.
Oftewel, wat klopt er niet in het politiek en economisch verhaal over de economie,
dat is “angst” manipulatie van het volk !
Pensioenfondsen even zo, zij klagen over de lage rente maar zijn het zulke slechte
beleggers dan? Narcistische volks manipulatie.
Op basis van “angst” kunnen aandeelhouders van alles uitvreten.
Beste voorbeeld is wel het einde van Vroom & Dreesman.
Groot aandeelhouders hebben omwille van meer winsten de V&D gebouwen
verkocht, de organisatie V&D moest hoge huren gaan betalen en kon dat niet meer
bolwerken. V&D failliet en 10.000 werknemers op straat.
De aandeelhouders liepen weg met het kapitaal en de 10.000 mensen die hun werk
kwijt waren moesten een UWV uitkering die wordt opgebracht uit ons belastinggeld.
Waar het mij om gaat is dat de lezer gaat snappen dat we twee economieën
hebben,
die van ons en die van de aandeelhouders. De politiek doet exact datgene dat ik op
de openingspagina heb staan van mijn website.
Voordat ik doorga op ons Indië verleden eerst nog twee voorbeelden…..
Ik ben vanaf 1983 zelfstandig ondernemer. Omdat ik goed draaide was het fiscaal
gunstiger om in 1990 B.V. te worden. Mijn eenmanszaak werd ingebracht in de B.V.
Met de fiscus werd een “goodwill”afgesproken, een fictief bedrag over wat mijn
eenmanszaak waard zou zijn op basis van mijn omzetten. Die “goodwill” werd mijn
aandelenkapitaal in de B.V. Fl 400.000 aan fictieve waarde in aandelen.
Ik zei altijd “hé, ik zie die Fl 400.000 nergens”, wonder geld is het.
1996, ik werd getackeld door een valse zedenaangifte en ge brainwashed door het
miskleunend justitieel apparaat. Ik ben drie jaar psychisch knok out gegaan.
Ik overleefde die periode, naast mijn AOV, door mijn BV leeg te eten en bouwde
daarmee een schuld uit privé aan mijn B.V. op van ongeveer € 115.000 in Rekening
Courant. We zitten dan in de Euro tijd en mijn aandelen in Euro’s bedroeg toen zo’n
€ 181.512.
Met de fiscus hebben we vervolgens afgesproken om mijn privé schuld aan de B.V.
weg te strepen tegen mijn aandelenkapitaal. Ik heb als enig aandeelhouder dus
€ 115.000 aan inkomen uit mijn B.V. gehaald zonder ook maar één cent belasting te
betalen op basis van wat ik noem “de fictieve goodwill aandelen”.
Goedkope tankstations….. supermarkten….
Wie dupeert de consument door te denken goedkoper uit te zijn ?
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Onbemand tanken
of
tanken bij een kleine zelfstandige
onderneming ?
Beide foto’s zijn op maandag
16 januari 2017 genomen.
Tango te Wolvega,
de ander is de Total in De Blesse.

Op de website van “Intermediair” gevonden:
Intermediair - op elk punt in je carrière
Marc Schröder (zoon van Martin Schröder - Martinair oprichter)

Welke mazzel heb je gehad in je carrière?
'Dat ik na een jaar bij Petroplus bij een directiemeeting werd geroepen met de vraag
of ik wilde gaan nadenken over de retailmarkt voor benzine, over pompstations. Het
idee kwam van Petroplus, maar ik mocht het uitwerken. Het begin van Tango - na vijf
jaar hadden we vijfenzestig tankstations(waarvan Schröder vijf procent van de
aandelen bezat; LO'M). Ik was toen nog een broekie, maar Petroplus was het type
bedrijf waar men dacht: "Die vent is enthousiast, hij heeft tijd, dus roep hem maar
binnen, lets go.". Dat was bij een grote onderneming als Shell nooit gebeurd.'
Hoe laat de mens zich misleiden ?
Door niet naar de toetsbare feiten te kijken en te verzuimen zelf na te denken !
Tango stelt op benzine 15 cent goedkoper te zijn.
Tango stelt op diesel 12 cent goedkoper te zijn.
De toetsbare waarheid is dat het bemande station in De Blesse met
benzine slechts 6 cent duurder is, met diesel slechts 4 cent.
Tango beweerd dus dingen die niet kloppen en hun percentage “korting” bij benzine
is een leugen van 150% en bij diesel een leugen van 200% ten aanzien van de
kortingsprijs bij Total station te De Blesse.
Daarbij bied het bemande station heel veel meer service en werkgelegenheid.
Bij de Tango loopt de winst naar aandeelhouders, bij het bemande station naar
werknemers.
Omdat mensen zich laten verleiden door “manipulaties” van het eigen denken
werken ze mee aan het “slaaf” zijn van het aandeelhouder denken.
De macht ligt al nagenoeg bij de aandeelhouders en democratie is een farce
geworden, check the facts.
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De aandelenwereld is een heel schimmige wereld die wordt verzwegen…..
Daarom eerst nog een tussenonderwerp dat de overgang vormt van de
aandelenhouders naar ons Indië verleden.
Google even “Petroplus”.
Moet ik het uitspellen mensen.
$ 20 billion omzet in 2010.
$ 20.000.000.000.
Denkt je nu echt dat als je bij de Tango tankt jij daar op de lange termijn voordeel
mee behaald, door korte termijn te denken doe je later je nadeel.
De DBA wetgeving van VVD staatssecretaris Wiebes;
De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie.
Okay, een hele fijne !!!
De voltallige Tweede kamer ging akkoord, wat een eenheid.
Mensen doorzien het niet, daarvoor dien je associatief te denken, de VVD poogt al
jaren en met succes het publieke omroepbestel monddood te maken qua
inhoudelijke kritiek jegens de politiek. De VVD is daarin geslaagd met een al jaren
lang lopend “angst scenario”
bezuinigingen.
Dat de landelijke publieke omroepen best wat rendabeler kunnen zijn, ik heb er jaren
voor gewerkt, ja, dat kan.
Dat de publieke omroepen het, vanwege hun bestaansrecht, hebben moeten
opnemen tegen de commerciële (aandeelhouders wereld) is de dood in de pot
geweest van de onderzoeksjournalistiek.
Als je mensen onder druk zet met angst dat zij hun hypotheek niet meer kunnen
betalen kun je werknemers alle kanten op duwen.
Mensen zijn als het ware “slaaf” geworden van hun hypotheek / bank.
Die zogeheten economische malaise is ontstaan door narcistisch gerunde grote
banken en het instorten van de aandelen wereld. De aandelen wereld dient hersteld
te worden ten koste van burgers.
Heel veel bedrijven (aandeelhoudersbedrijven) donderen alle duurdere werknemers
eruit, kortlopende contracten, noem het gewoon maar “moderne slavernij”.
Wat we in Indië niet meer konden doen, doen we nu gewoon in Nederland.
Het UWV had een nieuwe term bedacht: de ZZP’er.
De Zelfstandige Zonder Personeel.
Okay dan, dat is “geen” rechtsvorm. Je bent Ondernemer of Werknemer.
Aardig is dat de politiek en media deze fictieve “term” hebben overgenomen van
mogelijk het UWV die zoveel mogelijk werklozen weer in de “markt” van de
aandeelhouder diende te duwen.
Er zijn zoveel bedrijven die hun mensen eruit hebben gedonderd ten behoeve van de
aandeelhouders dat aandeelhouders hun kansen zien nog meer binnen te schrapen.
Er lopen nu zo’n 1.000.000 ZZP’ers rond.
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Dus die verzekeraars (aandeelhouders) hunkeren naar nog meer inkomsten, de
meeste ZZP’ers kunnen geen arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen en ook
hebben ze geen ruimte om pensioen op te bouwen.
Dus wat doet de VVD als knecht van de aandeelhouderswereld, die bedenken de
DBA om ZZP’ers te dwingen tot premie betalen en aldus nog verder uit te persen.
Ik heb het eens een beetje grof berekend, gaat om zo’n € 12.000.000.000 aan
gemiste premie voor verzekeraars die uiteindelijk in winstvorm uit zal komen bij
aandeelhouders.
Voor mijn sprong naar onze Indië achtergrond nog even de moderne “slavernij” in
Nederland anno 2017.
Uitzendbureaus:
Dit valt 100% samen op het “Wiebus” denken.
Laten we daar een nieuwe uitdrukking van maken: het “Wiebussen” staat gelijk aan
de oude “slavernij”.
Het “Wiebussen” als ons nieuw synoniem voor “moderne slavernij”.
Alle uitzendbureaus zijn het bezit van aandeelhouders, van rijke mensen die leven
als parasieten met de burger die niet zelf nadenkt als uitzuigbaar object, dit in
samenwerking met andere narcisten in de top van veel ondernemingen.
Moet ik dit nog verder uitleggen….
Kan ik wel maar sorry, ga ik niet doen.

B Ons Glorieus Indië verleden;
Tja, 1602, een bijzonder rijk jaar qua narcistische denk grondslag….
Gedenkwaardig !
De dag waarop het éérste aandeel werd uitgegeven in Amsterdam door de VOC,
het “aandeel”, nu een wereldwijd verspreide kankersoort die niet meer te bestrijden
is, het “eerste aandeel” in 1602 is de dood van iedere samenleving omdat de basis
ervan “narcisme” is en “narcisme” vernietigd omdat narcisme “100% ego” is en ego
keihard tegenover “samen” staat.
Oftewel, onze “beschaving” is nagenoeg wereldwijd gedoemd ten onder te gaan,
een nieuwe beschaving na ons zal zich afvragen
“wat is er vroeger in hemelsnaam misgegaan in die beschaving ?”
1602:
VOC, Verenigde Oostindische Compagnie (1602-1798) “Oeps”, eerste aandeel.
Nederlands Indië (1798-1942) “Oeps” wat loopt dat mooi door met de VOC.
Japanse bezetting (1942-1945).
Onafhankelijkheidsverklaring (1945) Soekarno 17 augustus 1945.
“Oeps” Politionele acties (1945-1950) 17 augustus 1945 – 27 december 1949.
Tja….,
al meer dan 67 jaar ontkennen “wij“ De Staat der Nederlanden waarom die
zogeheten “politionele acties” plaatsvonden.
“aandelen”…. “marktwerking”…..”narcisme”….
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Nou, die “marktwerking” heb ik wel getackeld, dat is “narcisme”, oftewel “ego”,
oftewel “eigen belang”.
Van wie ? Van de aandeelhouders van de bedrijven in Indië. Eeuwen lang bezien als
“bezit” van Nederland.
Ik ga zo toch enkele keiharde vergelijkingen maken die in Nederland liever niet
gehoord noch gezien worden.
Eerst even dit:
Justitie Nederland denkt door hun innerlijk besmettelijk denk gebrek (narcisme)
anders over mij dan dat ik in werkelijkheid was en nog steeds ben.
Is een kwestie van de denk realiteit van de narcist terugzetten in werkelijkheid,
anders gezegd, de waarheid,
anders gezegd, de waarheidsvinding (een vies woord binnen Justitie Nederland).
Henry Kissinger zei het ooit: It’s not a matter of what is true that counts but a matter
of what is perceived to be true.
Als ik het heb over Justitie Nederland heb ik het niet over de zogeheten
“Trias Politica” maar over de “Quatuor Politica”, ik heb de Advocatuur jaren terug
namelijk al toegevoegd aan het “driehoeksoverleg”.
De Quatuor Politica is een elkander afdekkende corrupte groep narcistische
mensen.
Ten tweede ook nog even dit:
Ik ben in 2008 gevraagd of ik als cameraman wilde werken voor het project
“Interneringskamp Westerbork”, dit in coöperatie tussen een Regionale Omroep en
Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
De reden van de programmamaakster mij te vragen was mijn empathisch vermogen.
De documentaire die daaruit is voortgekomen “Interneringskamp Westerbork” heeft
in 2008 de “Gouden Roos” gewonnen, een inhoudelijk omstreden onderwerp.
Uit dit gegeven is ontstaan dat ik nu al jaren voor Herinneringscentrum Kamp
Westerbork zogeheten “oral history” opnamen opneem van oude nog levende
mensen die WO2 overleefd hebben. Dit voor ons nageslacht.
Daaruit is weer ontstaan dat ik mezelf vanaf 2011 als vrijwilliger inzet (incluis mijn
bedrijfsmiddelen) als vrijwilliger om ook “oral history” gesprekken op te nemen over
Indië, het “Verhaal van Indië” t.b.v. het Indisch Herinneringscentrum.
Nu ruim 120 opnamen met getuigenissen over Kamp Westerbork en ruim 80
opnamen over ons Indië verleden. Lange verhalen die onder andere landelijk worden
opgeslagen. Honderden uren materiaal.
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Geachte (huidige) Minister President Mark Rutte,
Ik hoorde niet zolang geleden dat u wel een onderzoek wenste naar hoe agressief
de zogeheten “Ploppers” zich tijdens de “politionele acties” gedroegen.
De uitkomst van dat onderzoek zal wel weer bedoeld zijn ter verdediging van de
Nederlandse politionele acties.
(Wie of wat zijn “ploppers”;
etymologiebank.nl
plopper, pelopper: (soldatentaal) Indonesische militair of vrijheidsstrijder en meer
algemeen ook voor een Indonesiër. Het woord werd voornamelijk gebruikt in de
Nieuw Guinea-periode. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd kende men
het in de betekenis van ‘voorloper, verkenner, wegbereider’. Militairen die deelnamen
aan de zgn. ‘politionele acties’ (een eufemisme voor koloniale oorlog) vatten het
daarentegen op in de zin van ‘opstandeling; politiek extremist’ (in de Indonesische
strijd om zelfstandigheid). Volgens Van Dale ontstond de term in de periode
1926-1950. Militairen in Indonesië gebruikten ook een werkwoord plopperen in de
zin van ‘stelen’.)
Nou, simpel: “Ploppers” “ching-changde” Nederlanders.
Anders gezegd, als Ploppers een Nederlander te pakken kregen hakte de Ploppers
Nederlanders bijvoorbeeld letterlijk aan mootjes met hun Indische Machetes.
Heeft U nu genoeg reden te stellen dat de “politionele acties” rechtvaardig waren ?!
NEEN !!!
Ik ben nog niet klaar !!!
Ik heb bewust/onderbewust 54 jaar te kampen gehad met ernstige narcisten in
familiaire omstandigheden.
Ik heb sinds 2008 daar nog ruim 200 mede-ervaringsdeskundigen over heen mogen
beluisteren, oorlogsslachtoﬀers / overlevenden, met hoe narcisten in oorlogstijd
omgaan met burgers. Ik heb details gehoord en opgenomen die ik nooit en te
nimmer zal uitspreken noch uitschrijven.
Daarbij zit onze huidige samenleving ook vol met narcisten.
Ploppers, ploppers, ploppers.
Waren Nederlandse Verzetstrijders die NAZI’s omlegden tijden 40-45 ook Ploppers ?
Kauw hier maar even op…..
Hoeveel Duitse bedrijven die fout waren tijdens de oorlog en afgevoerde joden in
hun fabrieken lieten werken bestaan heden ten dage nog steeds onder dezelfde
naam !
VEEL !!!
Nadat de Japanners overwonnen waren had Nederland maar één doel met Indië,
opeisen waarvan de Nederlanders met aandelen in bedrijven in Indië vonden dat het
hun eigendom was. Het was narcistisch Nederlands bedrijfsbelang (Nederlandse
economie) macht over die markt te behouden in een Kolonie die al eeuwen
“eigendom” was van De Staat der Nederlanden sinds 1789.
Tja, dat pikte alle Indiërs niet meer.
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Nederland respecteerde niet de behoefte aan vrijheid door de Indiërs, Nederland
was bezig vanuit het VOC hart de boel weer terug te draaien hoe het was voor WO2.
In het begin hadden de verzetstrijders alleen maar gescherpte bamboe sticks als
speren en machetes.
Voor Nederland gold wel de eigen vrijheid tegen de Duitsers maar de vrijheid van de
Indiërs erkende Nederland niet, oftewel er is maar één reden voor de politionele
acties en die was “narcisme” vanuit aandeelhoudersbelangen.
Gaan we gelijk nog iets recht zetten.
Er zijn nooit “politionele acties” geweest !
Er waren”oorlogshandelingen” vanuit winsbejag, niet meer en niet minder.
Wij deden als Nederland na WO2 niet anders met Indië dan de Duitsers met
Nederland deden tijdens WO2, voormalige kolonie Indië had zijn “onafhankelijkheid”
reeds uitgeroepen, dat accepteerde Nederland niet dus, het was militair ingrijpen.
Het militair ingrijpen als eerste land na WO2 in een ander land als bezetter, daar
heeft de Internationale Gemeenschap dan uiteindelijk ook een stokje voor gestoken.
Geen wonder dat Nederland het “politionele acties” blijft noemen, kom nou toch
zeg, wake up. Het was een smerige oorlog vanuit narcistische overwegingen vanuit
beide kanten, zowel Nederland als de ploppers !
Hoe werkte dat toen en nu nog steeds.
Wij Nederlanders met onze arrogante narcistische denkbeelden dachten na WO2
oorlog wel even Indië weer voor onszelf in te pikken. Niets bleek minder waar.
Eigenlijk is het heden nog steeds hetzelfde met de hele “zwarte pieten” discussie.
Hoe moeilijk is het verdomme om te erkennen dat het uitzien van Zwarte Piet alles te
maken heeft met onze oude geschiedenis van slavenhandel en onderdrukking.
Dat niet erkennen is 100% narcisme !
Pas het uiterlijk van Zwarte Piet wat aan en dan kunnen we SAMEN Sinterklaas
vieren, al is dat ook alleen maar een economisch feestje…..voor aandeelhouders.
Ga ik maar wat detailles weergeven over hoe die OORLOG liep.
Veel militairen die naar “ons” Indië werden gestuurd waren dienstplichtigen, die
wisten niet waarom ze daar heen gestuurd werden, zij voerden hun diensplicht taken
uit. Pas gaande hun inzet in Indië kregen ze langzaam aan door waarom zij daar
waren.
De Nederlandse militairen van lagere rangen (niet politie) (verwarring woordgebruik /
misleiding door narcistisch denkende / politiek) kregen na lange tijd pas door
waarom zij hun taak aldaar dienden uit te voeren, Nederlandse bedrijfsbelangen
veilig stellen en “ploppers” uitschakelen.
Waren er door de patrouilles ploppers gespot ging het Nederlands leger op zo’n
dorp af. Zo’n dorp is een “kampong” waar gezinnen wonen.
Kwamen de militairen bij zo’n dorp werd dat omsingeld door de blanke militairen, de
Indische KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch leger) militairen gingen dan zo’n dorp
in om de ploppers te elimineren.
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Op kleine uitzonderingen na praat niemand van de nu nog levenden over de
gebeurtenissen die aldaar plaatsvonden.
In alle opnamen kom ik alleen maar diepe trauma’s tegen die zo diep zijn dat KNIL
militairen er nooit over gepraat hebben, met nagenoeg niemand.
Een blanke Nederlandse militair soldaat getuigde het volgende:
Vastgelegd en D.A.N.S. gedeponeerd, zoek het zelf maar op.
Er waren twee ploppers vastgenomen, aan de duimen op de rug vastgebonden.
Er was een oﬃcieus oﬀ the record bevel vanuit Nederland géén krijgsgevangenen te
maken. De soldaat kreeg van zijn Luitenant het bevel de twee ploppers een
nekschot te geven. (verzetstrijders Nederland / verzetstrijders Indië),
(hadden de Duitse NAZI’s dan toch gelijk met het liquideren van Nederlandse
verzetstrijders met een nekschot ?)
De Nederlandse soldaat in kwestie weigerde de moorden uit te voeren.
De Luitenant zei hem “dat wordt krijgsraad als we weer in Nederland zijn”.
(weigering dienstbevel) Een ander voerde de Militaire opdracht uit.
De Luitenant in kwestie overleefde de oorlog echter niet……nooit krijgsraad
geworden.
(ik vind dit vastgelegd verhaal met mijn eigen ervaringen met Justitie Nederland over
de afgelopen 20 jaar t/m heden absoluut niet vreemd)
Onder druk Internationale Gemeenschap moest Nederland het veld ruimen en alle
bedrijfsbelangen in Indië opgeven.
KNIL militairen moesten kiezen, of blijven of naar het “vaderland”.
KNIL militairen kregen beloften van De Nederlandse Staat, de Nederlandse Staat
kwam die beloften niet na, ze moesten zelfs hun warme kleding die zij kregen
onderweg naar Nederland later terugbetalen aan de Staat der Nederlanden.
Pensioenen opgebouwd in Indië, vergeet het maar, de KNIL’lers moesten afbetalen.
De gijzelingen in Wijster en Boven Smilde…. tweede generatie… ach
Regering Nederland toch, ga je schamen. O nee, sorry, dat kunnen narcisten niet.
Niemand heeft tot heden dit hele gedrag van De Staat Der Nederlanden als
“narcisme” bestempeld, te beginnen bij het eerste “aandeel” uitgegeven door de
VOC in 1602, oud Premier Balkenende refereerde er niet zo lang geleden nog aan
als
“zo moet het weer, meer VOC mentaliteit”, dus, zijn we gegroeid, hebben we over de
vier eeuwen eigenlijk iets geleerd !
Waarom heeft huidig Minister Kamp zo’n haast met die windmolens in de
veenkoloniën ? Volg het geld / aandeelhouder en check the facts !
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De Narcistische Organisatie Justitie Nederland;
Na de verkiezingen 2017 “Het Ministerie van Narcisme en Welzijn”
Dit onderwerp staat al uitgebreid op mijn website.
Wat kan en wil ik nog zeggen nadat ik zo’n 30 eigen rechtszaken heb gevoerd en
nog tientallen heb opgenomen met een camera vanuit mijn vak.
Mijn eerlijke mening: gewoon een mega schoﬀel onder dat hele Ministerie van
Justitie en de gehele narcistische bende in de Noordzee schuiven met mensen en al.
Is niet erg hoor dit te uiten, heeft lezer zich echt verdiept in de gebeurtenissen van
9/11 ?
Narcisten misbruiken mensen voor hun doelen. Wake up.
Ja, de Twin Towers en gebouw 7 en meer gebouwen zijn weg, maar niet door een
terroristische aanslag, niet door Osama Bin Laden, niet door Sadam Hoesein,
breng jezelf cognitieve vaardigheden bij en denk er dan maar eens over na,
“check the facts”. Ik beweer niet hoe het wel was, ik weet wel 100% zeker hoe het
in ieder geval niet was !!!
Het heeft geen enkele zin tegengas te geven aan de firma Justitie Nederland, die is
al dusdanig vervuild met narcisme dat genezing onmogelijk is. Is een erfenis van vier
eeuwen narcistisch denken. Dat zit té diep verankerd.
Ik loop even kort enkele ervaringen met Justitie Nederland langs:
A Klacht tegen twee strafrecht advocaten;
Raad van Discipline. Eerste klacht corrupt afgehandeld.
Hoger beroep gerond verklaard, Hoge Raad oordeelde “uw klacht is gerond maar…
U heeft nu geen rechtsmiddelen over”. Zo doen ze dat.
(is een uitgebreider verhaal, in ieder geval CORRUPT !
B Inname wapenverlof;
Hoger beroep, rechter inzake heeft geoordeeld “uw wapenverlof is terecht
ingenomen omdat u stukken schrijft en u uw stukken heeft rondgestuurd, ik
beoordeel de inhoud niet”.
Dit in een notendop.
CORRUPT ! Uitgummen vrijheid van meningsuiting Artikel 7 Grondwet.
(is ook een uitgebreider verhaal).
9/11:
Nog even 9/11 …..
Ik heb me er jaren in verdiept, dat verhaal klopt niet.
Ik kan het zo uitleggen, heb daar geen zin meer in.
Mensen die niet autonoom nadenken zeggen dan: “dat is complot denken”.
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Simpel excuus om niet zelf de realiteit van het leven te hoeven inzien, mensen die
zich in hun leven laten regisseren door bovengemiddelde narcistische mensen,
check the facts…...
Teveel moeite om zelf na te denken over wat er werkelijk aan de gang is.
Financiële ondergang, jazeker, wanneer weet ik niet, is een kwestie van tijd,
feit is wel dat de ‘samenleving’ al kapot is gegaan aan narcisme.
Narcisten stoppen niet !
Als 9/11 echt internal aﬀairs is, wat zegt dat dan over de regering aldaar…..
President Putin onze vijand ?
ach.
Amerika / Canada / Polen/ de Russen hebben Europa ooit bevrijd van de NAZI’s,
wat was de echte reden, menswaardigheid of economie ?
Clinton of Trump met zijn gouden douche in zijn luxe jacht. Allemaal narcisten.
Wie is narscistischer, Putin, Clinton of Trump, ach….
Aan Donald Trump zie je overigens geweldig mooi hoe narcisten zijn, hij is ‘het’
namelijk ‘onverhuld’ hetgeen je niet zo vaak ziet bij een narcist.
Wat 911 betreft, je hoort er niets meer over in de media, de VVD heeft er dan ook
alles aan gedaan de Publieke Omroep qua inhoudelijk nieuws te verlammen met het
‘marktwerking denken’ annex ‘kijkcijfer concurrentie’ met zenders die in handen zijn
van aandeelhouders. Is de VVD in geslaagd en de VVD gaat door zoals goede
bovengemiddeld narcistische mensen betaamd. Dat doen ze met bezuinigingen
doorvoeren die werkelijk nergens op slaan, dat geeft mensen angst en angst
verlamd.
Net zo werken hypotheken op mensen….. nadenker….
‘Directed Energy Weapons’.
Ik heb er op mijn website www.hoeDENKik.nl al eens over geschreven, HAARP
Alaska, de massa slaapt, is te druk met de hypotheek af kunnen betalen….
Of de ‘Drone Defender’ op www.battelle.org
Of het ‘magnetron geweer’ om drones uit de lucht te halen. Bereik 400 meter, ietsje
groter is zulks er ook allang voor ‘crowd control’. Zeg maar door het ‘prikkelen van
de huid met straling’ de massa’s onder controle te hebben.
Dan al die vreemde branden inde US en Griekenland, ‘laser wapens’ bestaan al
jaren.
Veel plezier bij kijken op internet naar “directed energy weapons”.
Er is nog véél meer….
Albert County, Georgia, USA, ’The Georgia Guide Stones’.
Monument van de New World Order.
Wikipedia: Georgia Guidestones.
Daar geplaatst op 22 maart 1980 in nagenoeg de achtertuin van de toen zittende
president van Amerika Jimmy Carter. .
Een van de guidelines is de wereldbevolking terug te brengen van zo’n
7.500.000.000 mensen naar zo’n 500.000.000 mensen.
Hoe bereiken ze dat ?
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Door mensen eerst “dom” te houden / maken en “afhankelijk” te maken van
bepaalde verslavingen als face book, asociale media, inhoudsloze televisie, voeding
en medicijnen in de handen van aandeelhouders. hypotheken en volledig afhankelijk
te worden van aandeelhouders die de macht hebben welke de macht van de politiek
verre overstijgt, sterker nog de ‘politiek’ is de springplank van ‘people control’ naar
aandeel krijgen in de ware wereld van macht / aandeelhouderei / moderne adel.
Weet je wat extreme narcisten bijna allemaal hebben, ze hebben heel vaak seksuele
extremiteiten en leven hun leven ten koste van anderen als parasieten !
Verdiep je in het onderwerp, leer de narcist kennen.
Kijk naar Donald Trump…….
Michael Jackson, een omstreden persoon.
Heeft hij werkelijk kinderen misbruikt
of
was hij een strijder tegen onrecht in de wereld, hield Michael narcisten de spiegel
aan narcisten voor “man in the mirror”,
ik ben om net zo’n reden mijn wapenverlof kwijt geraakt,
ik hield narcistische Letty Demmers de spiegel van haar populistisch gedrag voor.
Is Michael beschuldigd omdat hij narcisten de spiegel voor hield.
Michael werd nooit volwassen,
hij werd “geleefd” door narcisten.
Ik heb dat misbruik van mezelf door narcisten gestopt
en neem dat misbruik mee in mijn graf,
ik haat ze niet eens, voor mij zijn narcisten meelijwekkend zonder dat ik lijd.
Dit stuk laat ik achter als datgene wat ik nalaat aan deze narcistische
misbruikwereld,
voor zover mij mogelijk is stop ik dat narcistisch misbruik hiermee,
meer kan ik niet doen.
Narcisten kunnen geen “sorry” zeggen, als zij het woord al kunnen uitspreken
menen ze het niet, zij zijn er niet toe in staat, zij beginnen liever een oorlog.
Het zijn narcisten die oorlogen voeren met elkaar.
Ik heb niet meer veel te zeggen tegen deze narcistische wereld…..
Ik zeg gedag, ik ben wel klaar met dit onderwerp.
Ik stel nog wel even een nieuw politiek stelsel voor in Nederland;
Een twee partijen stelsel.
Geen enkel idealistische partij houdt uiteindelijk stand omdat er altijd narcisten
zullen zijn die de macht pogen te grijpen, welk ideaal dan ook.
Vandaar een beter eerlijker en meer heldere verdeling, twee partijen, te weten;
de NPN en de EPN.
De Narcistische Partij Nederland en de Empathische Partij Nederland.
De narcistische partij is de grootste, de EPN biedt slechts tegengas.
Dan ziet de “kiezer” tenminste helder voor wie die echt kiest.
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Nou, de VVD is sowieso van de NPN maar de PVDA ook !
De meeste narcisten zijn wolven in schaapskleren. Kijk maar naar waar de meeste
PVDA kopstukken na hun politieke loopbaan terecht komen !
De jeugd die hulpverleners belaagd, is de reden daarvan nog vaag ?
Ze zijn narcistisch opgevoed door onder andere asociale media, het narcisme tref je
bijna overal aan, hulpverleners belagen is “leuk”, een “denk” proces van decennia.
De harmonie van het leven is verstoord door narcisme / aandeelhouders / misbruik.
En eh… don’t forget, politici die in aandelen zitten (de meeste vermoed ik) hebben
daardoor automatisch en ten allen tijde “belangenverstrengelingen” met de meer
verborgen economische dubbele realiteit van het gewone volk met die van de
aandeelhouder.
Snap het of niet, het maakt niet meer uit,
de narcisten hebben al gewonnen.
Disaster is het enige dat nog ‘redding’ kan geven en disaster komt…...
Een empathische vrouw E-mailde mij onlangs:
Het leuk en fijn hebben met elkaar bestaat eigenlijk heel simpel uit, elkaar waarderen
en de ander gelukkig willen zien, dan wordt je het zelf ook !!!
Denk autonoom na vanuit de harde feiten,
of laat je rustig verder besturen op basis van je eigen emoties gemanipuleerd door
het narcistisch belang van politici.
Goodbye, farewell & sleep well.
Robbert Huijskens
hoeDENKik@gmail.com
narcistenbuster.nl
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