DE WALNOOT

foto: Pixabay (rechtenvrij YEAH!)
Dit wordt een wat simpele en eenvoudige manier om uit te leggen waar volgens mijn overtuiging
narcisme vandaan komt. Kunnen alle wijze psychiaters even achter hun oren gaan krabbelen en
mogen zij mij uitdagen, anders kom ik hen graag een en ander uitleggen.
Ik heb een lange levensweg bewandeld om er uiteindelijk achter te komen.
De info hoort in het basis onderwijs en dat wil onze Overheid niet omdat het grootste deel van
onze overheid de marktwerking aanhangt.
Voor diegenen die hun kind willen beschermen, de kennis.
De marktwerking is gewoon narcisme.
Doorgeslagen narcisme is gewoon mindcontrol krijgen / hebben / behouden over anderen,
bovenstroom versus onderstroom, de wereld lijdt hier al millennia aan en zal er uiteindelijk aan te
gronde gaan, we zijn dat moment al heel dicht genaderd.
Het is weer bijzonder dat ik net dacht ‘trek de stop maar uit badkuip Nederland’ en laat de boel
maar onderlopen, het is wel klaar zo. Bevindt het laagste punt van Nederland zich uitgerekend
weer in de Alexander Polder (Alexander van Oranje-Nassau,1851-1884), naam huidige Koning.
Mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn snappen niets van mij, dat komt omdat zij alleen
maar naar zichzelf kunnen luisteren en de rest der mensheid hun speelgoed is. Ze kunnen zelfs
niet echt lezen maar verdraaien wat ze lezen altijd gelijk naar hun eigen belang. Justitie Nederland
denkt bijvoorbeeld al decennia dat ik door hun eigen ‘projectie’ van alles ben, zoals haat heb,
wrok koester, boosheid heb, etcetera. ‘Projectie’ is je eigen gebreken toedichten aan een ander!
Dus, iedereen die een klokkenluider verguisd, waak even over je woorden, wat je over een
klokkenluider zegt is hoogstwaarschijnlijk je eigen beeld op jezelf dat je dus ‘projecteert’ op een
ander en dat is weer zo’n narcistische kenmerk / gedraging!
En eh, ik ben geen klokkenluider, ik ben een spiegeldrager.
Mijn gevoel en emotie is eigenlijk alleen verdriet over de teloorgang van de samenleving en onze
leefwereld hetgeen narcisten vanuit hun ziekelijke onanie uitvoeren. (onanie —> zelfbevrediging)
Als mensen met teveel narcisme de bovenstroom gaan overheersen gaat je samenleving eraan!
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Ik moet, bijna tegen mijn wens in, iets meer over mijn privé achtergrond met de lezer gaan delen,
hoe ik tot mijn ontdekkingen ben gekomen. Het zijn namelijk alleen ervaringsdeskundigen met
zware narcisten die de narcistische wereldramp, die reeds over ons heen rolt, kunnen doorzien.
Om de lezer in hun denken te helpen dat ik géén gek ben, moet ik wat over mijn achtergrond
vertellen die heeft geleid naar mijn ontdekkingen inzake het ontstaan van narcisme.
Mijn ouders hadden een puinhuwelijk, ik zat daar volledig in de knel. Beiden narcisten.
Ik heb hen overleefd door mezelf te beschermen op basis van twee dingen, 1) ik heb (vanuit een
innerlijke kracht of kracht van boven) altijd gekozen om op de ‘smalle weg’ te blijven lopen
(eerlijkheid met empathie) 2) had de signalen van mijn pijn (lichaamsgevoelens) weggestopt door
die, al heel jong de pijn niet meer te willen voelen en onbewust zo diep weg te drukken dat ik niet
eens wist dat ik die lichaamsgevoelens had.
Ik werd daardoor wel de ‘de perfecte prooi’ voor narcisten, een hapklare brok bruikbaar vlees.
Beetje zoals de moderne werknemer tegenwoordig ook behoort tot de inventaris van een
onderneming, de mens die bedrijfskapitaal is en ook daadwerkelijk wordt afgeschreven, vandaar
het laatste redmiddel van de moderne werknemer de Wet Verbetering Poortwachter om te
voorkomen dat de mens net als tijdens de W.I.C. periode slaaf wordt, eigendom van werkgever.
(lees inzake ook ﬀ mijn stukkie De Rechtspraak)
‘De perfecte prooi’ betekent dat ik door mijn achtergrond perfect geschikt was voor ‘mindcontrol’
door een narcist.
Ik werd het huwelijk in gemanipuleerd door een super narcist. Ik ga niet mijn hele zoektocht
schrijven, simpel, het exemplaar dat mijn vrouw werd had (voor mijn tijd) al eens behandeld en
leerde daardoor perfect psychiaters en psychologen te manipuleren.
Narcistische mensen leren bij therapie en coaching juist hun gedrag verder te perfectioneren, ik
was zonder de kennis dus gewoon ‘de lul’. Het enige dat na 32 jaar huwelijk écht bleek te zijn/
resteerde, is dat er twee kinderen uit dat huwelijk op deze aardbol rondlopen.
Deze ex had gedurende dat huwelijk disinhibitionele gedragingen die ik niet snapte en ik wel wilde
leren snappen, oei, doe dat nooit, maar ja, detecteer een narcist maar eens als niemand je die
kennis eerst geeft. Dus geef de kennis aan de kinderen.
Ongeveer halverwege dat huwelijk werd er een valse zedenaangifte gedaan. Staat kort
beschreven in De Rechtspraak. Twee jonge narcisten deden aangifte en de derde betrokken
narcist was mijn gemaskerde versluierde partner.
Ik werd na acht dagen verhoor (ochtend, middag, avond) door de recherche psychisch compleet
gesloopt (mede op verzoek van mijn narcistische partner) thuis gebracht, een van de rechercheurs
sprak het ook uit ‘nu ben je afgebroken, nu kan je weer opgebouwd worden, doe er je voordeel
mee’. Deze website is uiteindelijk het resultaat van dat voordeel en niet alleen mijn eigen voordeel.
Justitie lust deze materie echter niet, gaan ze van overgeven.
In mijn herstel kwam ik voor een uitkering terecht bij het Gemeenschappelijk Administratie
Kantoor, (G.A.K.), het huidige U.W.V. Lees ook maar weer ﬀ De Rechtspraak, daar staat het UWV
ook in. GAK / UWV, narcistische dienaren van de narcistische bovenstroom van de samenleving,
de vijand van iedere werknemer in de onderstroom.
De uitkering waar ik recht op had kreeg ik niet. Wel kreeg ik via het GAK toegang tot een andere
hulpverlener en via hen kwam ik weer terecht bij een NEI/NLP therapeut.
Emile Ratelband, een goeroe die NEI/NLP predikt, wie kent hem niet! Een narcist kan en weet
ieder positief ding negatief te misbruiken.
NEI is Neuro Emotionele Integratie, NLP is Neuro Linguïstisch Programmeren. Moeilijke woorden
voor ‘kennis’. Ik leerde dat ik mijn denken kon sturen met ‘denk gereedschappen’.
Nogmaals, je kunt die kennis positief gebruiken en ook negatief misbruiken.
Mensen in de bovenstroom gebruiken inmiddels, middels coaching programma’s, allerlei
gereedschappen om hun personeel mee te besturen/manipuleren.
In de coaching wereld t.b.v. leidinggevenden worden termen als onderstroom versus bovenstroom
gebruikt. Er zijn zelfs coaching programma’s waarbij expliciet wordt aangegeven ‘gebruik dit niet
voor hulpverlening want dat loopt niet goed af met diegene die je poogt te helpen’, ach, vertel dat
aan een narcist, die doet dat dan juist wel.
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De NLP/NEI coaching therapeute tipte mij op het naslagwerk van de psychiatrie, de DSM-4, op
die manier ontdekte ik dat de gerechtspsychiater mij totaal verkeerd had beoordeeld. (zie C.V.)
Ik pakte mijn oude werk ‘cameraman’ weer op en kreeg een opdracht in Schotland om een
documentaire op te nemen over en met Tony Buzan.
Tony Buzan (Londen, 20 juni 1942) is een Brits psycholoog en auteur. Hij is bekend om zijn
technieken in verband met mindmaps. Hij haalde in 1964 aan de Universiteit van Brits Columbia
onderscheidingen in psychologie, Engels, wiskunde, en wetenschappen.
Tony Buzan is een groot voorstander en verdediger van een aantal controversiële onderwerpen
zoals mental literacy, spiritual intelligence (spirituele intelligentie), sensual intelligence (sensuele
intelligentie), radiant thinking (synchronisatie van de linker- en rechterhelft van de hersenen).
Met name over dat laatste deel, de synchronisatie van de linker- en rechterhelft van de hersenen,
maakte ik opnamen van twee masterclasses die Tony gaf. Daarbij ook een lang interview.
Ook voorbeeldscholen gefilmd overal in Engeland en Schotland waar succesvol kennis werd
doorgegeven aan jonge kinderen over hoe de hersenen werken, leren, hoe de twee hersenhelften
samenwerken. (op internet vind je veel informatie over hem).
In mijn persoonlijke zoektocht wist ik al veel over narcisme, alleen, ik wist niet dat het ‘narcisme’
genoemd werd. Wel was ik buitengewoon enthousiast over wat Tony uitdroeg. Ik ga er nu niet
over uitweiden.
Ik poogde bij het Ministerie van Onderwijs een gesprek te krijgen over deze kennis, stuurde een
brief. Al snel kwam ik erachter dat ons Ministerie van Onderwijs de verkeerde naam voert, het is
het Ministerie van Onzin en Dom Houden.
Ze konden mijn brief niet lezen op ‘inhoud’, twee keer een super dom antwoord van redelijk hoog
in het Ministerie ontvangen.
Ik heb mijn website www.hoeDENKik.nl toen opgezet en die titel is retorisch —> de spiegel voor
de lezer.
Als reactie op mijn derde stuk op www.hoeDENKik.nl, titel: ‘Nederland of Egoland’ werd mijn
wapenverlof ingenomen in opdracht van de Korpschef van de Provincie Zeeland mw. L.D.
Zij flipte op mijn schrijven over Justitiële Kinderporno en ik had haar in haar ego geraakt.
Heden zou ik die titel van mijn derde stuk noemen ‘Nederland Narcistenland’.
Die bewuste Korpschef is verwijderd uit de organisatie Justitie Nederland, heeft een troostbaantje
gekregen als burgemeester, mijn wapenverlof kreeg ik nooit meer terug.
De strijd mijn hobby terug te krijgen was een lange weg. De motivatie achter de inname was de
projectie van een politiemedewerker, die projectie zei dus wat over haar eigen state of mind.
Aan het einde van die strijd van jaren zei de bestuursrechter in mijn hoger beroep dat ik teksten
geschreven en verstuurd had maar dat zij de inhoud daarvan niet beoordeelde maar daarom wel
vond dat ik mijn wapenverlof terecht kwijt was. Dat is uitgummen van de grondwet artikel 7, de
vrijheid van meningsuiting. (dat betrof dus het onveranderd stuk ‘Nederland of Egoland op mijn
andere website)
De waarheidsvinding is binnen Justitie Nederland in het stof achter een dossierkast verdwenen.
O ja, die kinderporno die ik op mijn oude website ook geadresseerd heb heeft Justitie nooit
rechtgezet. Bij een ‘artikel 12’ procedure heeft een Advocaat Generaal zelfs het advies aan het
Openbaar Ministerie uitgebracht, dus eigenlijk geadviseerd ‘dat de recherche zelfs vals
kinderpornografisch bewijsmateriaal mag maken en misbruiken vanuit hoofde van hun
beroepsmatige betrekking (uitoefenen van hun werk)’.
Waar mogelijk poog ik respectvol te schrijven over Justitie maar de realiteit en ervaring gebiedt
dat ik hen ken als het Ministerie van Onrecht en Onveiligheid.
Na succesvolle haptonomische therapie van een top therapeute (ik moest even leren horen wat
mijn lichaamsgevoel tegen mij vertelde) ging het heel hard. Mijn huwelijk eruit geschopt, huis
binnen een paar dagen verkocht en doei.
Het idee van het een en ander uitleggen aan de hand van een ‘walnoot’ werd toen ook geboren.
Het ontstaan van het allesvernietigende persoonlijkheidsstoornis narcisme is heel simpel.
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Men neme een walnoot als model van ons brein:
De walnoot heeft een gelijkenis met de menselijke
hersenen, er zit een linker helft en een rechter helft
in en er tussenin zit een soort schotje.
De linker hersenhelft en de rechter hersenhelft en
de verbindingsbrug tussen beide helften:
het corpus callosum.
(dit cursief tekstje heb ik van de blog van Robert
Vos, Management Trainer, Coach & Counselor)
Tony legde in zijn masterclasses voor een theater
vol lagere school leerlingen uit hoe de hersenen
grofweg werken. Tony deed hetzelfde de volgende
dag voor leerkrachten. Uitkomst: de kinderen
verwerkte de kennis veel beter.
Links is ratio, rechts is gevoel,
links zit het narcisme, rechts zit de empathie.
Beide hersenhelften werken samen voor een
psychisch gezond stabiel mens.
Foto: Pixabay (rechtenvrij)
Hoe werken de hersenen positief (simpel verwoord);
Er komt nieuwe kennis binnen op links, links verwerkt de nieuwe info op nuttigheid.
Wat links niet kan gebruiken gooit die weg en wat blijft draagt hij over.
Dus als links klaar is, gooit die de info over schutting ‘corpus callosum’ naar de rechter
hersenhelft, de empathie. Empathie zegt ‘hey bedankt maat’ en gaat met wat narcisme over de
schutting heen gegooid weer aan het werk.
Rechts bekijkt wat die met de nieuwe kennis kan, gooit wat weg en wat die wel interessant vindt
gooit empathie weer terug over de corpus callosum naar narcisme. Zo zijn narcisme en empathie
best even bezig met de nieuwe kennis, en uiteindelijk bepalen ze of ze de info samen nuttig
vinden en leggen het nuttig deel achter in hun intern magazijn om later wanneer het uitkomt te
kunnen gebruiken. Zo werkt het leerproces.
Hoe werken onze hersenen minder positief (simpel verwoord);
Ons huidig ministerie van Onzin (onderwijs) wil niet dat deze kennis op school onderwezen wordt,
de jeugd wordt vanaf kleuter gescreend op nuttigheid voor de bovenstroom en de rationele kant
wordt top ontwikkeld. Ondertussen worden de kinderen onderwezen met gebruikmaking van
beeldschermen van smartphone, iPad en groter.
Door de hoeveelheid ongezonde RF straling die moderne smartphone’s geven wordt de gezonde
rijping van de kinderhersenen ook niet bevorderd, maar, het is wel goed voor de marktwerking.
Eigenlijk vind ik dat we gymnastiek en zwemles ook best met een app kunnen gaan toepassen,
is gelijk lekker veilig ook, kan er geen kind verzuipen en lopen ze ook geen blessure’s op die
mogelijk later leiden kan tot verminderde capaciteit voor een werkgever, die weer voor
aandeelhouders werkt.
De middenstand is tenslotte al bijna uitgefaseerd, behalve natuurlijk de horeca want de mensen
moeten ook voorzien worden van veel drank, ook weer goed voor Heineken en Grolsch en zijn de
jongeren ook gelijk lekker mak. Het perfecte marktwerking model.
Onderwijs is heden het geschikt maken van kinderen t.b.v. de bovenstroom en is niet gericht op
de algehele ontwikkeling van de mens, de ziel van het kind. (breek me de bek niet open over wat
ik over de jaren heb gezien in het onderwijs en het wordt slechter en slechter, ouders van nu
55/65, ga eens een dag meelopen in het voortgezet onderwijs, je schrikt je rot).
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De heel enge variant van de ontwikkeling van de hersenen, negatief;
De ontwikkeling naar het on-gebalanceerd ego, het te grote ‘ik’, de ware narcist.
Het principe van de ‘marktwerking’ is dat alles waarmee geld gegenereerd kan worden t.b.v. de
aandeelhouderswereld geoorloofd is, wat dan ook, ook als dat ten koste gaat van een goede
ontwikkeling van kinderen.
Social-media zijn daar een goed voorbeeld van. De term ‘social’ is een woord dat bedacht is door
een of meerdere narcisten want social is A-social, dat weten we inmiddels allemaal wel.
Twitter is een scheld-medium geworden. Facebook een ego-kanaal waar iedereen roept om
invulling van hun lege ziel. Op Social-media halen mensen vaak ten koste van anderen hun plezier
(ziels-bevrediging) binnen, het gaat meestal om ‘het zelf’ of het is inhoudsloze-onzin.
De providers varen er evenwel heel goed bij.
Op meer volwassen niveau gaan mensen die zo worden opgevoed steeds meer binnenhalen,
eerst op basis van kleine vormen van anderen manipuleren (marktwerking) en zij krijgen daarvoor
bij succes complimenten van hun leidinggevenden (bovenstroom).
Ga je eenmaal (ja, heel ouderwets maar wel waar) die brede weg op, ga je langzaamaan je ziel
leeg maken. Ik predik hier geen religie maar draag kennis over onze hersenen uit.
Langs de weg van ‘een ander misbruiken manipuleren’ gaat de mens steeds een dun plakje van
de eigen rechter hersenhelft (empathie) af fileren, dat moet die persoon wel doen want anders
gaat de eigen ziel knagen.
Het duurt niet lang en dan gaat het weg-fileren van laagjes van de rechter hersenhelft, dus ook
van empathie die daarin opgeslagen ligt, steeds makkelijker.
Hierdoor werkt het behouden van de innerlijke balans op een bepaald moment niet meer,
het ‘leren’ over en in stand houden van een gezonde innerlijke balans valt daardoor weg.
Vandaar ook de handicaps die zij krijgen zoals het niet meer goed kunnen lezen of luisteren, alles
wordt namelijk een innerlijke dialoog (ze betrekken alles alleen op en ten nutte van zichzelf),
eenmaal in die fase is genezing ook onbereikbaar geworden, behandeling zinloos.
Je houdt een mens over bij wie alleen nog maar de rationale linker zijde goed functioneert.
Los van de empathie in de rechter herenhelft heb je een mens die een lege ziel heeft en
gevoelloos is jegens anderen Een hard koud individu die een lege ziel heeft die hij/zij gaat
proberen te vullen met sterke prikkels zoals meer geld / meer macht / meer seks, mogelijk in
combinatie. Ze zien ook niet meer wat ze aanrichten, ze denken dat de anderen gek zijn.
Hoe heette die gek ook weer, Strauss Kahn, of lange neus Bill Clinton of pussy graber Trump.
Op deze wijze worden narcisten geboren gedurende het eigen leven op basis van hun eigen
verkeerde keuzen.
Kijk om je heen en je gaat ze herkennen.
Je voorkomt narcisme door mensen kennis te geven over het ontstaan ervan.
Het heeft me even tijd gekost maar analyse van mijn ouders, mijn ex en de gehele verzameling
levenservaring heeft gemaakt dat ik de brug heb kunnen leggen tussen mensen die hun eigen
rechter hersenhelft verminken door hun eigen leugens (keuzen) te verbloemen en het daardoor
ontstaan van narcisme. Dus om narcisme te voorkomen dien je mensen die kennis te verstrekken,
zoals Koning Salomo 900 voor Christus die kennis ook al deelde maar later door een narcistische
vrouw toch werd verleid, het spoor zelf kwijt raakte en alsnog de fout in ging.
Narcisten genieten uiteindelijk van het etteren van de onderstroom, wist u dat, ze genieten ervan
als de onderstroom onder de door hen opgelegd mindcontrol spartelt. Hun ‘beyond’ gedrag.
De basis onder een narcist dan wel bovengemiddelde narcist is dat die ergens is gaan liegen,
eerst is gaan liegen tegen zichzelf en daarna liegen tegen anderen.
Dat liegen begint als die mens een verkeerde keuze maakt ten bate van zichzelf, ongeacht de
omstandigheden, die keuze maakt die autonome mens altijd zelf.
Zo liep ik ook de kans een narcist te worden omdat mijn ouders dat al waren, ik maakte echter
twee keer een keuze. Mijn eerste onderbewuste keuze was dat ik rond mijn vierde mijn
lichaamsgevoelens tegenover mezelf had afgeblokt, onderbewust wilde ik de shit van mijn ouders
niet meer in mijn lichaam voelen.
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Op mijn achttiende maakte ik ook bewust een keuze het anders te willen doen dan mijn ouders.
Beide keuzen hebben gemaakt zodat ik geen narcist ben geworden.
De narcist herken je aan zijn/haar empathie. Een narcist houd de gespeelde empathie op termijn
namelijk niet vol. De incubatietijd daarvan is ongeveer twee jaar.
Het ergste van hoe narcisten mensen verneuken is dat zij met al hun trucs de ander met de
salamitactiek steeds, plakje voor plakje, steeds verder drijven. De narcist maakt hierbij gebruik
van alle emoties die je bedenken kunt, liefde, zorg, het schuldgevoel van hun prooi. De prooi geeft
keer op keer toe aan de wensen (behoeften) van de narcist. Aan het einde van het traject, de prooi
zich nog ternauwernood heeft kunnen bevrijden van zijn/haar belager ‘de narcist’, zal de prooi
zien dat die zich ergens geheel anders bevindt dan die ooit heeft kunnen bevroeden.
De prooi heeft zich vanuit liefde, zorg en schuldgevoel compleet aangepast aan de behoeften van
de narcist, de prooi wordt door een narcist geassimileerd.
Voorbeelden van mensen die zichzelf verneukt hebben, of ermee bezig zijn dat stadium te bereiken;
Narcisten proberen altijd de niet narcisten ook te bekeren tot narcisme, daar gebruiken ze allerlei
technieken voor omschreven in de ‘uitleg Rat’.
De poging mij te bekeren;
(ook het seksueel kindermisbruik in de Katholieke kerk ontstaat uit narcisme!)
Omdat ik vastzat in mijn leven tussen narcisten en mijn eigen keuzen kon ik in mijn pubertijd,
ondanks mijn verliefdheid, geen meisje krijgen. In die pubertijd heb ik meegemaakt hoe een
homofiel pedofiel protestant TV predikant mij, in bijzijn van mijn ouders, probeerde te verleiden tot
zijn ware geloof. Ik hield stand, vond hem om te kotsen. Later kwam ik er toevallig achter dat deze
man directeur was geworden van een kindertehuis in het buitenland.
Afschaffing Dividend belasting Shell / Unilever door Rutte, Wiebes, D66 & De Christen Unie;
Dat relletje loopt nog. ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers is in de valkuil gevallen van de
bovengemiddeld narcistische partij de VVD. Ik snap Segers echt wel, politiek is ook
compromissen sluiten maar daar waar die compromissen de eigen ziel gaan afknijpen dien je de
grens te stellen. Daar heeft de Christen Unie de verkeerde keuze gemaakt, door de knieval voor
het narcisme, is zij het brede pad op gegaan. Het gaat namelijk niet om dat politieke polderen, het
gaat om het behouden van een zuivere ziel, juist een Partij als de Christen Unie moet dat weten.
Als de afschaﬃng van de dividendbelasting dus door gaat dient de Christen Unie dat tegen te
houden, dan maar ten koste van de val van het kabinet. De VVD Rutte luistert namelijk niet naar
het volk. Doet de Christen Unie dat niet heeft zij de deur open gezet naar het ontstaan van meer
intern narcisme want ze moeten het recht praten en dat is het begin naar.…
Mogelijk heeft Jesse Klaver tijdens de formatie wel de juiste keuze gemaakt, Klaver wil ook meer
empathie in de samenleving, nou, dan dien je dus inderdaad keuzen te maken!
Mijn ouders & mijn ex waren hele erge;
Ik misbruik hen nu niet, zij zijn samen met De Rechtspraak, NAM, Koninklijke Schell,
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, het Indisch Herinneringscentrum gewoon voorbeelden
die ik door en door heb kunnen doorvorsen omdat ik met hen samen leefde/werkte, hun
achtergronden ook tot ver voordat ik hen kende geanalyseerd heb, aldus kan ik nu het ontstaan
van narcisme ook zo goed duiden.
Als Narcisten Buster doe ik niets meer noch minder dan
leugenaars zover krijgen dat zij door hun eigen gedrag
uiteindelijk zelf hun masker laten vallen.
Volkskrant journaliste Nathalie Righton is eigenlijk ook een
narcisten buster, zij heeft er door haar vasthoudende
journalistiek namelijk voor gezorgd dat de leugen van Halbe
Zijlstra uiteindelijk bekend werd en hij zijn masker liet vallen.

eigen foto —>
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Zo kwam ik er achter dat mijn ouders ook wel aan opdrachten kwamen via de werking van De
Gooische Matras, er hing ten koste van hun kinderen dan ook een enorme sluier over hun huwelijk
en huishouden. De altijd voorkomende ruzie’s, inclusief geweld, waren niet van de lucht.
Mijn ex heeft mij vanaf het begin bewust verneukt, maar zij had daarvoor zichzelf al verneukt.
Ik kwam er gedurende het huwelijk steeds meer achter wat haar ware behoefte was.
Haar waarheid is dat zij van haar ouders niet ‘haar ware zelf’ mocht zijn, foute ouders dus, maar
zij maakte in haar jeugd zelf de foute keus vanuit gebrek aan kennis over de gevolgen.
Zij ging leven onder een sluier, deed zich voor als een ander en manipuleerde mij dat huwelijk in.
Uiteindelijk kon ik toch steeds meer door haar versluiering heen kijken, dat vond zij vreselijk.
Omdat zij in een leugen was gaan leven kreeg zij een lege ziel en daarmee werden ook haar
behoeften om haar leegte te vullen steeds sterker.
Uiteindelijk begon zij, ondanks dat zij alles bleef ontkennen, steeds verder te gaan tot er eigenlijk
van het huwelijk niets meer over was dan twee mensen die in een huis woonden.
Mijn vrouw wilde toen huwelijkstherapie als laatste redmiddel, tijdens het derde intake gesprek
met een goeie psychiater, werd de druk haar teveel en onder die druk sprak zij een zware leugen
over mij uit waarmee zij haar eigen gedrag gespiegeld aan de therapeuten presenteerde.
Naast dat ik zowat van mijn stoel viel over haar verwijt, daar ook op ingreep, vielen beide
therapeuten ook zowat van hun stoel en zeiden ‘hoe heb je dit uitgehouden’.
Mijn ex was inmiddels diep in haar lege ziel weggezakt, haar sluier viel af en het was voorbij, haar
narcisme was volledig ontbloot door haar eigen gespiegelde onthulling.
Nogmaals, de term ‘verneuken’ is sterker dan bedriegen, de gevolgen zijn ook veel erger dan
bedriegen, bedriegen is herstelbaar, verneuken is en blijft kapot want narcisme is onbehandelbaar.
En speciaal voor de narcisten die wat van mij gaan vinden, dus ter bescherming hun eigen
belemmeringen op mij gaan spiegelen, wat ik doe is niet ‘mijn onverwerkt verleden beslechten’,
ik toon wat de persoonlijkheidsstoornis narcisme met de wereld doet!
De enige remedie tegen narcisme is kennisoverdracht!
De Rechtspraak;
Kijk, de bewuste rechter in mijn stuk ‘De glasheldere corrupte rechtspraak’ heeft een en ander
over zichzelf afgeroepen.
A) Heb ik hem van tevoren gewaarschuwd voor zichzelf met mijn ingebrachte dupliek ‘De Mores’.
B) Stond hij op zijn verkeerde been toen mijn cliënt niet aanwezig was bij de eerste zitting.
C) Stond hij weer op zijn verkeerde been toen hij beide zittingen keurig afwerkte maar een
verborgen agenda had, namelijk net als de werkgever een medisch onderzoek inzake mijn cliënt
laten stranden, dat wist hij al op de eerste zitting toen hij ook al vertelde dat het UWV zou falen.
Toen wij op de tweede zitting onverwacht met een eigen gedegen en onafhankelijk medisch
rapport kwamen had hij een probleem. Ik was geen verwerende Advocaat die volgens de mores
werkte, ik was raadsman De Narcisten Buster. Normaliter spelen de advocaten bij ontslagzaken
onder een hoedje, dit keer niet. Deze keer moest de onafhankelijke onpartijdige rechter, nota bene
een specialist op arbeidsrecht, de Mores zélf naleven en daardoor moest hij zijn narcistisch
masker naar beneden doen en werd de uitspraak ‘glashelder in al haar corruptie’.
Ik heb over de jaren een stapel corrupte uitspraken verzameld die allemaal bewijzen dat waar de
overheid in het geding is onze rechtspraak niet meer onpartijdig en neutraal is.
De Rechtspraak, het Ministerie van Justitie & Veiligheid er niet is voor de burger maar alleen voor
de belangen van de bovenstroom en derhalve is zij zo corrupt als zij is.
De vraag is dan ook eminent dat als er zoveel bovengemiddelde narcisten werken binnen Justitie
Nederland, zij dus per definitie ook een lege ziel hebben, waarmee vullen zij dan hun lege ziel om
die te bevredigen, hetgeen altijd geld, macht of seks betreft of een combinatie daarvan. Mmm
Hoe heette die hoge ambtenaar bij Justitie ook weer, in de NRC stond op 22 augustus 2017 een
artikel van journalist Frits Abrahams.
Demmink ja, die klaagt in dat artikel over de op hem gepleegde ‘karaktermoord’.
Joh, Joris, zal ik jou ﬀ herinneren aan welk Misterie jij zelf leiding hebt gegeven als voormalig
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie! Jij kent de boven de Wet geldende mores
toch! Dus, Joris, ben jij dan gered door de aldaar heersende mores of op basis van de niet meer
bestaande onafhankelijke onpartijdigheid? Bovengemiddelde narcisten gaan altijd in ‘de
slachtoﬀerrol’ hangen als zij ontmaskerd zijn, mijn ex net zo, ‘de anderen heeft het gedaan’.
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Het Indisch Herinneringscentrum;
In ruil voor een mooie locatie verkocht het herinneringscentrum de ziel van het instituut.
Herinneren doe je niet alleen als huilplek voor overlevers, je hebt die plek om de geschiedenis
door te geven opdat mensen ervan leren, maar ja, de Koninklijke Shell leert en luistert ook niet en
dat is ook weer een kenmerk van……
Herinneringscentrum Kamp Westerbork;
Bij de meeste ‘kogelbrieven’ zit één kogel ingesloten. Ik werd te kritisch jegens de twee
herinneringscentra, ik kreeg een rugzak mee met onverwacht 70 stuks scherpe kogels erin.
Westerbork wilde ook nieuwbouw en had geld nodig, dan mag je niet kritisch zijn en zwijgen over
de ware achtergrond waarom de Molukkers in Schattenberg kwamen.
Ze kwamen omdat ze geholpen hadden met de ware doelstellingen van de Nederlandse Staat te
verwezenlijken. Als gevolg van de misdrijven gepleegd door de Nederlandse Staat ten behoeve
van Koninklijke Shell aandeelhouders.
RTV Drenthe;
Door na de valse zedenzaak, zo’n 17 jaar als ondernemer veel voor RTV Drenthe te hebben
gewerkt, zag ik dat bedrijf veranderen van een harmonieus geheel en afglijden naar een
narcistisch geleide organisatie waarbinnen de journalistiek verdween naar een inhoudsloze
videostukjes fabrikant t.b.v. het amusement van de kijker.
Ook als is het bedrijf gefinancierd uit publieke gelden en hun reclame inkomsten, ze zijn steeds
meer markt-gericht in plaats van journalistiek-gericht geworden. Dat zij zichzelf nog een
journalistiek bedrijf noemen is een gaslight boodschap aan hun achterban (de herhaalde leugen).
Net als de twee Nationale Herinneringscentra die ook steeds meer vanuit de marktwerking zijn
gaan denken.
Ik sprak onlangs iemand die het ook had over de inhoud van de hedendaagse televisie, en dat
ging niet alleen over RTV Drenthe, vroeger was in de vakantie komkommertijd, nu, zei ze, is het op
televisie het hele jaar door is het komkommertijd.
Het is de narcistische tand des tijds.
Net na boodschappen doen weer thuis, het viel me op dat mensen alleen nog maar in zichzelf
teruggetrokken door elkaar heen lopen te consumeren, geheel naar de wens van de adelhouder.
In de supermarkt rent een jongetje, uit Syrië of zo, langs me heen richting zijn pappa, zijn glazen
schermpje zwaait op en neer in zijn kleine linker hand.
Als je naar de blik in de ogen van de consument kijkt zie je dat ze elkaar niet meer zien, hoogstens
als iets ze dwarszit, niemand kijkt blij, tenminste, ik zag er vandaag geen.
Een heel klein gedeelte van de samenleving denkt nog autonoom na, de massa is al gebrainfucked, ze noemden die mensen 40 jaar terug ‘zombie’s’, heden ‘jelly people’, geheel naar hun
consumptie gedrag.
De boodschap zoals ik die breng wordt niet meer geconsumeerd, die is te moeilijk en te
bedreigend.
Voor journalisten is die meestal ook te bedreigend omdat ze zich in de competitieve wereld van
‘scoren’ bevinden, ze dit verhaal niet gelijk snappen en zichzelf dan zien als bedreigd.
Ik had bij RTV Drenthe van zo’n jonge journalist zelfs een klacht op mijn dak gekregen omdat ik
teveel diepgang had die hij niet kon volgen dus moest ik zwijgen.
Nadat ik kritisch was geweest tegenover instanties reageerde een senior journaliste naar mij toe
met; ‘je hebt de verkeerde afslag genomen!’. Als je blijft lopen op de smalle weg neem je niet de
verkeerde afslag.
Neem je de afslag dat je de geldende mores van het narcisme binnen de politiek en Justitie bent
gaan volgen heb je voor de brede weg gekozen en dat is in mijn optiek de hele grote verkeerde
afslag voor je ziel.
Hoe tegengesteld het ook klink, juist kiezen voor de narcistisch brede route van de marktwerking
maakt mensen blind.
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Als de correctie wegvalt;
Als de correctie wegvalt, de onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en de kennis, die vervangen
zijn door die ondoorzichtige glazen schermpjes met zo’n 90% onzin die erop verschijnt, dan
hebben de narcisten vrij spel om het volk verder met mindcontrol te bestoken, ook wel mind-fuck
genoemd.
Krijgt het narcisme de overhand in een samenleving, gaat ‘men’ (het volk) dat ook normaal vinden,
dan garandeer ik dat die samenleving kapot gaat. Dit hieronder resteert dan, een lege schaal van
een walnoot, ooit een samenleving genoemd.

Foto: Pixabay (rechtenvrij)
Leef verder naar voorbeeld van de V.O.C. en de W.I.C.
Wordt je ’s ochtends wakker in je gemanipuleerde droomwereld, dan ben je van harte welkom in
het N.N.K., het Nederlands Narcistisch Koninkrijk.
Kijk maar even naar Nederlands-Indië, Nam Koninklijke Shell,
De Glashelder Corrupte Rechtspraak.
En zoals ik al heb geschreven, aan de vruchten herken je de ware narcist.
Dit is in ieder geval hoe de persoonlijkheidsstoornis narcisme ontstaat en hoe het scheepje
Samenleving Nederland, zo Balkenende al uitriep, meer en meer veranderd is in die oude V.O.C.
mentaliteit en de ‘samenleving’ voor zover al niet gebeurt is, sterft.
De ergste narcisten zijn de psychopaten.
O ja, voor ik het vergeet;
Kijk eens wat die prachtige marktwerking en dus narcistische adelhouderswereld heeft gedaan
met ons voedsel.
Ik kom daar nog op terug……
Voor nu doei……
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