Adel-Aandeel-Ane

HET NARCISTISCH DOEL ONTBLOOT
(gehaktballen in de jus oorlog)

Voor je dit geschrift verder gaat lezen een kleine waarschuwing van de schrijver;
Als je dit stuk wilt doorgronden, hoop ik dat jij jezelf eerst even door de andere bijdragen heen
hebt geworsteld opdat je de begrippen toegelicht in ‘de walnoot’ en ‘beyond’ snapt,
anders trek je de inhoud van dit stuk wellicht niet.
Op mijn oude website www.hoeDENKik.nl heb ik aan het begin van mijn eerste geschrift
‘Essay’ uit 2011 geschreven;
Opmerking vooraf.
Heel veel mensen tot op de hoogste niveaus hebben moeite met het lezen van teksten. Dat komt omdat ze
lezen vanuit hun eigen “denkscript” en dat wat ze lezen gelijk al vertalen naar hun eigen denkscript.
Ik verzoek u te proberen neutraal te lezen wat ik heb geschreven. Dank.
Geachte lezer,
Dit Essay is eigenlijk niet voor de top van Nederland bedoeld, maar in verder uitgewerkte vorm bedoeld voor
het gewone volk –> Zie Uw Lijfeigene.
Het is eigenlijk ook verboden leesvoer voor leidinggevenden, managers, politici, professoren etc.
Het onderwerp is voor vele gestudeerden namelijk te groot en te breed vanwege hun vastgeklonken denken
en eigen belangen die daaruit zijn voortgekomen.

Ik kende toen nog niet eens de woorden betreﬀende de diepere laag van mijn eigen teksten,
nu wel, dus; voor de bovengemiddelde narcisten die dit mogelijk ook lezen,
A zult u de inhoud niet kunnen doorgronden en
B als u daarom gaat beweren, zeggen, schrijven ‘dat ik een gestoorde ben’
zegt dat slechts iets over uzelf dat u op mij ‘projecteert’ hetgeen dus alles over u zelf zegt.
Dat oude gezegde: ‘wat je zegt dat ben je zelf’, het terug-omkeren van de waarheid,
da’s nou het bestrijden van narcisme :)
Willen de ware narcisten opstaan, o nee, dat doen ze toch niet,
dan wens ik maar vanuit mijn ziel dat de narcisten hun sluiers ooit zullen laten vallen.
Ik ben niet de enige die wereldwijd dit soort onderwerpen aansnijdt,
er zijn er velen, o.a. David Icke, mijn hoofdonderwerp is ﬀ anders.
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(gehaktballen in de jus oorlog)

Foto; Robbert Huijskens
Narcisme is zeker zo oud als de weg naar Rome waarvan de bouw begon in 312 voor Chr.
Koning Salomo 972-932 v. Chr. sprak in zijn wijsheden met bedekte termen ook al over narcisme
en wat verkeerde keuzen op basis van teveel narcisme met de ziel deden.
Narcisme hoort bij ieder mens maar dan wel in gezonde balans met de eigen empathie, maakt
een mens die innerlijke balans kapot krijg je het kale narcisme dat zich vertaald in de net zo kale
drang naar seks, macht en geld en bij zware gevallen geheel (100%) los van empathie is.
De mens is om reden waar dit stuk over gaat zo afgestompt dat bijna niets die mens nog in
beweging naar protesteren brengt. De reden daarvan zijn de bewuste manipulaties door mensen
in de bovenstroom die versluierde plannen hebben en met kennis hoe ze een ander brein kunnen
manipuleren de onderstroom zichzelf over de decennia heeft laten afstompen.
Plannen die mede worden uitgevoerd door de politiek, opdrachten / overwegingen vaak op
‘only need to know’ basis, leidinggevenden die daardoor vaak niet eens zelf het totaal plaatje zien
en het overzicht missen op basis van gebrek aan kennis over hoe ons menselijk brein grofweg
werkt.
Zo krijg je mensen die gaan geloven dat de ‘marktwerking’ heilig is terwijl het totaal plaatje de
mens zou kunnen laten zien wat die versluierde ‘marktwerking’ eigenlijk echt tot doel heeft.
Gezien de inhoud van de reacties, als er al reacties zijn, op ernstige zaken die onze samenleving
bedreigen denk ik eigenlijk dat het helemaal niet meer uitmaakt op welke politieke partij je stemt.
Alle democratisch partijen zijn socio clubs voor het volk zodat het volk het ‘idee heeft’ ergens bij
te horen en dat volk denkt dan dat die partij dan wel uitvoert wat zij willen.
Kern is dat de macht van de moderne adel over de politiek en democratie heen regeert.
Het volk denkt te denken maar zonder de ‘basis kennis’ kan je de verbindingen niet zien en niet
maken. De Bilderberg groep regeert ons over de politieke partijen heen en ga dus eens kijken wie
daarin zitten, de Bilderberg groep is een van meerdere groepen, meer info is nu nog te vinden op
het internet.
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Probleem is dat velen die basis kennis niet hebben en waar ik over schrijf ‘te beyond’ vinden.
Dus, daarom schrijf ik dit stuk gewoon en omdat het allang zinloos is noem ik dit stuk de
‘gehaktballen in de jus oorlog’.
Een overweging over de eenzame vrijheidsstrijd tegen de al decennia woedende
Derde Wereldoorlog die al vanaf ongeveer eind 1945 gaande is, op basis van de kennis over de
psyche van de mens, opgedaan uit het experiment genaamd De Tweede Wereldoorlog.
Aan de afschaﬃng van de Dividend belasting zie je glashelder dat de Premier een geheel andere
laag van ons land dient die ver boven de democratie staat en welke de feitelijke leiding heeft.
Dus, de tekst op de voorpagina van mijn andere website hoeDENKik.nl klopt nog steeds 100%.
Op www.hoeDENKik.nl (als retorische vraag aan de lezer) benoemde ik de moderne
‘aandeelhouders’ ook al als ‘adelhouders’, de adel in o.a. de Bilderberg-groep.
Het ‘aandeel’ is een Nederlandse uitvinding die uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van de
huidige wereldwijde beschaving, we zijn al heel goed op weg naar dat einde.
Maar er is ook hoop voor diegenen die hun ziel nog weten te beschermen, het lukte de wijze
Koning Salomo drie millennia terug zelf niet. Alleen als je de werking van ‘narcisme’ snapt en dus
leert te doorzien is het mogelijk de zuiverheid van je ziel te bewaren.
Omdat het ‘AANDEEL’ een Nederlandse uitvinding is kan je het woord ‘aandeel’ ook alleen in de
Nederlandse taal ontleden zo ik doe.
De macht van de oude Adel tijdens de middeleeuwen is door de VOC uitvinding, begin 17de
eeuw, middels het ‘aandeel’ verschoven naar de aandeelhouders als de nieuwe wereldadel.
Haal je de niet gebruikte letters uit het woord aandeel naar adel houd je ‘ane’ over.
Ane is o.a. een Deense meisjesnaam en betekent `genadig`.
Als vergeten woord is Ane mogelijk te herleiden naar Duits ‘ohne’ en IJslands án ‘zonder'.
Zonder aandelen had de wereld het kunnen redden, het is helaas een onomkeerbaar proces.
De Nederlandse en als virus wereldwijd verspreide uitvinding van het aandeel zal de aarde en de
mensheid vanuit de narcistische drang die eruit is voortgekomen vernietigen.
Het enige dat dan nog resteert is of je de eigen ziel zuiver hebt kunnen houden, want welk geloof
je ook aanhangt, ieder geloof stelt:
“Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet’.
Nou, narcisten doen exact het tegenovergestelde als hun middel van zelfbevrediging die altijd in
verband staat met de liefdeloze grenzeloze intense drang naar geld/macht/seks.
De illuminatie maken heel vaak gebruik van dubbele betekenissen, zo heb je handgebaren in de
doventaal die in de illuminatie taal exact het tegengestelde betekenen, toeval ?
Zo staat de betekenis van Ane in ieder geval lijnrecht tegenover Adel, samen verpakt in ‘Aandeel’.
Het ‘aandeel’ maakt dat de bank waarmee ik in 1983 zakelijk begon, de NMB, mij vanaf het begin
dat ik een bedrijfje begon vertelde ‘u moet groeien’ en tevens ‘eet minder biefstuk want dat is
duur, eet u liever eens wat vaker ’een gehaktbal’ want dat is goedkoper’.
Echt waar, dit heeft in 1993 écht plaatsgevonden in Laren Noord Holland.
Ik heb die bankfiguur aangekeken met een houding van ‘wat lul je kerel, wat lul jij, ik wil helemaal
niet groeien, ik wil alleen redelijk leven’.
Wist ik veel dat het gedrag van die bankeikel, als ik toen de kennis al had gekregen, allang een
hele dikke vette narcist was, maar ook hij slechts een onderbroek (knecht) was voor de werkelijke
machthebbers.
Of het zweverig klinkt of niet, het hele traject van mijn leven staat, ook door mij achteraf bekeken,
in het licht van hoe ga ik in dit aards leven met mijn autonome ziel om,
verneuk ik mijn eigen ziel of houd ik mijn ziel zuiver, ja, want die keuze heeft ieder mens.
Een ‘klein dingetje’ is alleen dat een mens die keuze alleen op zuivere basis kan maken als die de
kennis heeft gekregen/opgedaan, waarom, waardoor en waarop die de juiste keuze kan baseren
en naar eigen vrije wens ook kan maken.

narcistenbuster.nl

3 / 31

Adel-Aandeel-Ane
Kan je een kind dat de tafel van zeven nooit heeft mogen leren verwijten, dat die de tafel van
zeven niet kan opdreunen!
Nou, met dat ‘gehaktballen advies’ van de NMB (Nederlandse Middenstands Bank) kon ik in 1983
dan ook geen reet.
De NMB werd overgenomen door De Postbank, de Postbank werd later weer overgenomen door
organisatie WING (Witwas Internationale Nederlanden Groep) die dus kennelijk anno 2018 nog
steeds aan ‘gehaktballen verkoop’ doen, anders gezegd iedereen gaslighten.
Ik voer in dit aardse leven dus eigenlijk mijn eigen ‘gehaktballen in de jus oorlog’ tegen narcisme.
Dat leidde er in januari 2011 toe dat ik mijn eerste website lanceerde hoeDENKik.nl, dat als mijn
antwoord aan het Mysterie van Onzin te Den-Haag, omdat ik constateerde dat het Ministerie van
Onderwijs kennis bewust weghoudt bij het volk en kinderen worden opgeleid in ‘gehaktballen
fabrieken’ (scholen) om later geschikt voedsel te worden/zijn voor aandeelhouders.
Deze visie had ik in 1972 al, toen was ik 15 jaar, ik weet ook niet waar ik toen mijn mening op
baseerde, noemde scholen toen alleen niet ‘gehaktballen fabrieken’ maar ‘worstjes fabrieken’.
Ik moest kennelijk eerst nog meer ervaringen opdoen op mijn te bewandelen levenspad.
Op 16 oktober 2014 zegde ik, na 32 jaar huwelijk, mijn vrouw de scheiding aan, ik had dat paadje
levenservaringen gelopen en zat aan het einde van die steeg.
Mijn eerste daad toen was het kopen van een schilderij, ik kwam het tegen en ik móest het
hebben. ’The Way Of Kyodo’

Foto van de website van schilder; Ingo Leth

Verkocht

Hoekschilderij, olie op linnen, 100*50*50 cm
Het Boogschieten noemt men in Japan “Kyudo”. Het heeft veel invloeden uit het Zen boeddhisme
met zich mee gekregen.
Een van de gezegdes is, dat men zich niet alleen op het doel moet focussen, maar vooral op de
weg, om het doel te bereiken. De weg is hetgeen, waarmee men bezig is. Als men de goede weg
begaat, bereikt men het doel vanzelf.
Het gaat er dus niet eens om of ik mijn ‘gehaktballen oorlog’ kan winnen, oftewel iets bereik.
Het gaat erom hoe ik mijn leven invul en omga met mijn ziel, of ik die zuiver houd.
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Mensen vragen mij wel eens waarom ik doe wat ik doe.
Ik antwoord vaak terug dat als je kanker krijgt je daar ook niet voor gekozen hebt maar dat je daar
gedurende de tijd dat je nog leeft wel mee moet leren dealen.
De vraag is dus ‘waarom’ ik mijn gehaktballen oorlog eigenlijk voer.
Wat is mijn motivatie waarom ik mijn gehaktballen met vette kennis tegen de gevestigde orde aan
smijt en de façade van narcistische maskers en hun muren met het vet van mijn gehaktballen als
een soort van blijvende graﬃti bevlek.
Ik doe dat opdat mensen voor wie de kennis bewust werd achtergehouden mogelijk die vlekken
ook kunnen gaan zien en zich mogelijk zouden kunnen gaan afvragen wat dat voor vlekken zijn,
waarom die vlekken gemaakt zijn, mogelijk ontdekken wat de achterliggende reden van die
vlekken is en dan mogelijk vanuit hun vrije keuze kunnen beslissen of zij die kennis willen hebben
en nog mooier uiteindelijk ook iets met die kennis gaan doen ter behoud van de zuiverheid van
hun eigen ziel.
Voor ‘ziel-behoud’ gaat het in ieders leven namelijk over hoe de mens als een soort van Kyodo
boogschutter dat eigen grijze stuk van de eigen ziel tussen de boog en het doel op een zuivere
manier invult.
Het is mijn levensmissie geworden die kennis over te dragen aan die deze willen weten en ja, dan
kom je de bovenstroom wel tegen die niet wil dat de mens die kennis krijgt, omdat als het gewone
volk die kennis krijgt, dus autonoom beter gaat nadenken, dat een gevaar is voor de bovenstroom
omdat die kennis de macht van de bovenstroom over het volk ondermijnt.
Vandaar dat ik mezelf op mijn vorige website www.hoeDENKik.nl heb vergeleken met een terrorist
maar dan een die het doet op basis van denken, dus ‘een terrorist van het denken ben’.
Dus door het verspreiden van kennis een bedreiging bén voor de zittende machthebbers.
En wat is de bovenstroom inclusief, ook juist Justitie Nederland, erop gebrand mij te kunnen
pakken als een gek.
Mooi voorbeeld is die psychiater A.D. die op mij wel chemische lobotomie wilde plegen met
Ritalin over Dexamfetamine zodat ik zou stoppen met schrijven, ook die psychiater had ik door.
Die psychiater werkte, net als de meesten, ook voor Justitie Nederland, zij vertelde mij over die
golfbeweging en dat ik dat maar diende te accepteren. Zo ver gáán ze dus mensen,
zware narcisten zijn grenzeloos!
Als er genoeg mensen zijn die autonoom willen, kunnen en durven nadenken is het wellicht nog
mogelijk de uitroeiing van 7 miljard mensen te voorkomen.
Nou, bovengemiddelde narcisten schijten op dit gegeven van de ziel en als ze je kunnen
verneuken komen ze nog extra lekker klaar op hun bereikt succes ook.
Ik neem dan ook aan dat ze op alle rechtbanken in Nederland in de rechterskamers kasten vol
incontinentie materiaal op voorraad hebben want als bovengemiddelde narcisten weer iemand
verneukt hebben met de zoveelste bewuste dwaling komen ze daar toch echt op klaar en dat
geeft zo’n zooi, vandaar ook dat zij nog steeds van die toga’s dragen waarachter ze de vocht
vlekken mooi kunnen verbergen. Je ziet die vochtplekken ook niet duidelijk in de geplooide stof.
Sterker nog, al eeuwen is er een en ander in voorbereiding en dat project verloopt sinds de
Tweede wereldoorlog behoorlijk succesvol, voor zover ik hun beyond missie kan beseﬀen zal de
laag boven de bovenstroom ook slagen in hun missie, dus kunnen we hen ook niet tegenhouden,
wel afremmen en rest uiteindelijk alleen het eigen ziel-behoud.
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Mijn PAM praktijk opleiding (Pratical Autodidactic Master) genoot ik,
binnen mijn ouderlijke groep en middels een persoon met comorbide persoonlijkheidscomplexen
en vanzelf dus ook binnen ons meest belangrijke orgaan voor een eerlijk functionerende
samenleving de Onpartijdige Onafhankelijke Organisatie Justitie Nederland.
Naast dat ik dus als jonge man al in mijn levenszoektocht leefde werd die zoektocht pas echt
heftig en zwaar toen Justitie Nederland jegens mij in totaliteit is gaan falen en de organisatie die
als gaslight boodschap aan het volk altijd stelt voor onafhankelijkheid & onpartijdigheid te staan
bleek niet meer dan een riool voor nepotisten te zijn, net zoals die waar ratten ook in wonen.
De persoon met de comorbide stoornissen herkende Justitie niet vanwege gebrek aan kennis en
omdat vanuit gewogen belangen de mensen die in de bovenstroom van Justitie werkzaam waren
middels de heersende mores beschermd dienden te worden. Dan liever maar een burger door het
rioolputje persen en dat doen ze dan dus bewust.
Terwijl ik die comorbide gedragingen over de jaren steeds helderder kreeg, kreeg ik ook steeds
meer zicht op de ware werking van ons Rechtssysteem, ik kon achter het masker van Justitie
Nederland gaan kijken, dus achter hun façade kijken.
Een samenleving kan alleen overeind blijven met een waarlijk onafhankelijk onpartijdig
rechtssysteem, ik zelf hecht enorm aan het belang aan zo’n systeem.
Gaande mijn levenszoektocht zag ik bij herhaling, dus structureel, echter het ware gezicht achter
het masker ‘De Rechtspraak’ van Justitie Nederland.
‘De Onafhankelijke Onpartijdige Rechtspraak bleek slechts een masker, een façade waarachter
een organisatie schuil gaat die de belangen afweegt van de bovenstroom, dit woord zegt het al,
het gaat dan om de belangen die boven de gemaakte Wetten staan.
Misdadigers zoals duidelijke verkrachters, bankrovers, dieven en kindermisbruikers kunnen ze
nog netjes afhandelen.
Waar ik achter ben gekomen is als er belangen binnen hun eigen groep op het spel staan of de
belangen van de versluierde ware bestuurders van het land, Justitie Nederland (niet anders dan
Hongarije) een elkander afdekkende nepotistische organisatie is.
Dus een corrupte organisatie en dus ook een narcistische organisatie is.
Binnen Justitie Nederland denkt men bij interne misstanden dat door op basis van de
nepotistische mores te werken en te handelen zij hun geloofwaardigheid overeind kunnen houden
met het bedekken van interne foute gedragingen.
Hoe werkt dat nepotistisch bolwerk Justitie Nederland.
Bijna iedereen voelt het wel aan maar bijna niemand kan het ook bewijzen en dus ook keihard
stellen!
Daarbij houden mensen die binnen die organisatie werkzaam zijn allemaal hun mond want anders
worden zij voor de tuchtcollege’s gesleept en die college’s oordelen meestal ook volgens de
mores en nooit volgens de Wet.
Ik heb na 22 jaar gehaktballen werpen de sluier van Justitie Nederland eraf gekregen.
Nepotisme is een vorm van Wettelijk strafbare Ambtelijke Corruptie, het betreft ‘vriendjes helpen,
beschermen, uit de wind houden’.
Ook de advocatuur maakt op grote schaal onderdeel uit van dit nepotistisch bolwerk Justitie
Nederland.
Het gedrag wordt, net als binnen bepaalde verziekte studentenorganisaties, bepaald door ‘de
mores’, de interne gedragsregels die bóven de Democratische Wetten staan en dus ten alle tijden
ook verzwegen worden als ware die er niet.
Ze ontkennen het bestaan van de mores net als narcisten hun gedragingen ontkennen, daardoor
moeten ze zich gaan wentelen in leugens en als je de kennis hebt laat je hen struikelen en
vervolgens verzuipen in hun eigen leugens.
Dan krijg je dus iemand zoals ik ben en dat nemen die eikels mij dan weer kwalijk, hetgeen ook
weer een narcistische gedraging is, het omkeren van de waarheid.
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De bewijsbare kennis die ik in mijn ‘vette gehaktballen jus’ heb gedaan smijt ik dus symbolisch zo
tegen welke zittende Minister van Justitie aan vanwege hun versluierde ware gedrag,
dus ook tegen de gevel van het Ministerie van V&J die hun sluier ook niet laten vallen omdat ook
zij gebonden zijn aan de intern geldende corrupte mores.
Ik zal Ferd wel een keer een symbolische keukenrol sturen voor mijn symbolische gehaktballen in
de jus die ik over de gevel van zijn ministerie uitsmeer.
Ik beloop dit levenstraject al jaren en zolang een misstand binnen de media geen aandacht krijgt
doet Justitie er ook niets mee.
Binnen de media willen journalisten daarbij ook het liefst ‘scoren’ met een eigen verhaal en
verhalen zoals ik die schrijf zijn eerder bedreigend voor hen omdat ze er A bang voor zijn en B het
niveau hen vaak te hoog is.
Ons hele rechtssysteem drijft dus zo’n beetje op rammelende media attentie en de chassisbalken
van de ‘trein’ zijn dus volledig doorgerot en bijna niemand ziet dat!
Foto; Pixabay

Wat mensen niet zien is dat onze samenleving, geheel anders dan de politieke verdeling doet
vermoeden, is verdeeld in twee stromingen, de ‘bovenstroom’ en de ‘onderstroom’.
Simpel gezegd bestaat de bovenstroom uit de aandeelhouderswereld en hun dienaren, de
onderstroom is het volk die een en ander niet meer doorziet omdat de bovenstroom die de macht
en de middelen heeft, hen over de jaren met gaslighten verblind heeft.
Heel veel mensen die carrière willen maken dienen de ladder te beklimmen van de onderstroom
naar de bovenstroom. Gaande hun klim partijtje bekijken mensen in de bovenstroom de klimmers
en als de klimmers onderweg genoeg narcistische capaciteiten opbouwen mogen ze uiteindelijk
tot de narcisten club toetreden.
Om aan die bovenstroom te kunnen gaan toebehoren dient de mens dus keuzen te maken,
keuzen die de eigen ziel betreﬀen, die keuzen maakt een mens altijd zelf, welke omstandigheden
ze ook maar in terecht komen, die keuzen zijn autonoom van die mens zelf.
Die kennis schuilt in de eigen ziel, in het innerlijk geweten en houdt verband met de ethiek.
Is de ziel eenmaal beschadigd door eigen foute keuzen geraakt de ziel hol en leeg.
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Master Marc Rutte, Hofnar Eric Wiebes, Prins Bernhard, Princes Beatrix, Koning Willem
Alexander, allen Bilderberg’ers, als je de algoritmen der narcisten snapt prik je ook door hun
gedrag heen.
Helaas is de balans weg en zijn er teveel narcist geworden en doen zij aan nepotisme.
Als een mens eenmaal is opgekocht door de moderne adel, ingelijfd, dan is die mens plots blind
en aldus is de Vrije Journalistiek en De Rechtspraak en het Openbaar Ministerie ook blind.
Dus is onze Samenleving gestorven en weinigen doorgronden deze trieste boodschap.
De drievoudig psychisch verneukte mens heeft niet meer het vermogen na te denken. Ik heb het
overleefd en kan nu nog even blijven schrijven, wat ik ook doe, omdat ik mijn ziel met een
decennia in stand gehouden blokkade op mijn eigen lichaamsgevoelens heb weten te
beschermen.
Top verneukers doen aan ‘triple verneuken’ van burgers ter eigen gewin, dit heeft niets met
politiek te maken maar puur en alleen met de persoonlijkheidsstoornis narcisme en zij dragen dus
maskers waarachter zij zich schuil houden.
De boodschap is dat zij het voor de wereld / samenleving doen, de enige waarheid is echter dat
zij het 100% voor zichzelf doen en als zij klaar zijn bestaat de wereld uit een kerngroep narcisten
met wat slaven, die kerngroep tezamen zal bestaan uit zo’n 500 miljoen mensen.
Jheronimus Bosch heeft rond 1480/1490 zijn ‘Tuin Der Lusten’ geschilderd met op het rechter
paneel De Hel. Prachtig hoe hij daarop, vanuit mijn perspectief, de ladder van de onderstroom
naar de bovenstroom heeft verbeeld.
Foto Robbert Huijskens

Nu volgt de verdere ‘duiding’ op basis van het gedrag / handelen waarmee de bovenstroom hun
versluierde missie zal volbrengen;
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Psychiaters;
Psychiater A.D. die ik sprak inzake de procedure om mijn ingenomen wapenverlof en het
bedenksel van Justitie ‘dat je een psychiatrische verklaring moet hebben’ zei mij over de dingen
die ik jaren terug al op mijn andere website schreef
‘het is in de wereld gewoon een op en neer gaande golfbeweging en dat gaat al eeuwen zo, dus ik
schrijf je wel Ritalin over Dexamfetamine voor en dan hoef je ook niet meer van die scherpe
stukken te schrijven’ Psychiater A.D. werkte ook wel voor Justitie.
Nu dan, de golfbeweging die de wereld heden maakt is van een geheel andere orde dan in vorige
eeuwen. Het grote plan dat gaande is gaat om de huidige 7.500 miljoen wereldburgers terug te
brengen naar 500 miljoen mensen, het zicht op deze realiteit wordt door de bovenstroom
versluierd gehouden voor de onderstroom.
De Sluier;
Mijn ex leefde door haar eigen keuzen achter een sluier, zij misbruikte mij vanaf het begin bewust
met narcistische manipulaties als een façade waarachter zij ‘haar ware zelf’, zo goed zij kon vanuit
comorbide gedragingen, schuil hield.
Vanuit die comorbide behoeften ging zij mij ‘triple-verneuken’, dat is bijna onmogelijk om door te
krijgen omdat bij de triple-verneuking gebruik wordt gemaakt van de salamitactiek, dat gaat dus
plakje voor plakje dat je steeds uit liefde accepteert tot je te laat en dus de lul bent.
‘Je ziet het’ zoals President Obama al eens als grap vertelde ‘niet aankomen’.
Maar ja, een en ander werd steeds duidelijker en alleen met de kennis over narcistische
gedragingen kon ik haar uiteindelijk doorgronden en liet zij door een enorme manipulatieve leugen
te vertellen ten overstaan van een psychiater haar comorbide sluier op een dag vallen.
Ik had haar niet zozeer ‘zover’ gekregen, zij had zichzelf zover in de nesten gewerkt dat de
leugens op waren en dan verraad zo iemand zich en verloor zij door haar zoveelste manipulatie
der waarheid op een dag haar valse versluiering.
Slechts een voorbeeldje is Halbe Zijlstra, die struikelde ook door een leugen die hij
gebruikt had als sluier waarachter hij zijn ware zelf (kleuter) verborgen hield.
Ik zeg al jaren tegen Justitie dat ik hen die kennis wel wil geven maar ja, Justitie is bezig
hun eigen sluier omhoog te houden en wil die kennis daarom dus ook niet, ze zouden meewerken
aan het verlies van de mores.
De nepotistische sluier van Justitie Nederland zit in ieder geval al wel vol gore vetvlekken van mijn
gehaktballen die uit de dikke jus komen. Dat is wat zij mij dus kwalijk nemen, dat doen
bovengemiddelde narcisten altijd, dat is hun standaard gedrag. Alleen dáárom werd mij ook mijn
wapenverlof ontnomen, ik had een Korpschef op haar narcistische edele delen getrapt.
Kijk, als je de algoritmen der narcistische gedragingen snapt kan je mensen met zulk gedrag ook
ontmaskeren.
Nogmaals Halbe Zijlstra die met zijn kleuter manipulatie door de mand viel en zijn erkend vriendje
Marc Rutte die kleine Halbe weer uit het mandje wilde trekken, en een nieuw troontje wilde
toebedelen, dat is nou zo’n publieke narcistische gedraging vanuit nepotisme.
Sorry hoor maar het zal een keer gewoon bij de naam genoemd dienen te worden zoals ze dat
ook in een Forensisch Psychiatrische Kliniek pogen bij te brengen aan delinquenten.
De media zijn bijna allen gekocht door de bovenstroom dus die zwijgen massaal in de hoop dat
iemand hen vanuit de bovenstroom nog een gemanipuleerd hondenbrokje (nieuws) toewerpt.
Nou, het VVD team Marc Rutte, Eric Wiebes en Frans Weekers en D66 Hans Wijers, vier mannen
met een dikke sluier over hun ware aard, krijgt van mij de vette gehaktbal.
Als je ogen open zijn kan je heel simpel zien dat zij de politiek misbruiken voor de belangen van
de bovenstroom. Zij roepen dat het zo goed is voor de economie maar de economie waar zij het
over hebben is alleen maar de economie van de bovenstroom.
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Dus de financiële stabiliteit van de aandeelhouders. De onderstroom wordt intussen gegaslight
(lul verhalen ophangen) met allerlei beloften en geleuter ‘dat het zo goed is voor het volk
(onderstroom)’ hetgeen absoluut niet wordt waargemaakt.
Zie hen nou maar gewoon als mannen met hele grote gehaktbal vetvlekken op al hun pakken.
Zonder kennis over narcistische gedragingen kan je zulke mensen niet doorprikken.
Mensen die werken aan het grote plan van 7 miljard leggen bedekkende sluiers over de waarheid.
Die 7 miljard mensen dacht ik net, dat is net zo’n getal als de NAM/Koninklijke Shell oﬃcieel wil
opslaan in de UGS Norg.
Denk nou niet dat zoals Wiebes en Rutte zeggen dat dit gas voor de kooktoestellen van de burger
is, dat gas is voor de handel en dat het voor de burger zou zijn, ja, dat is maar een klein deel van
de gehele waarheid.
Met kennis over het narcisme kan je de waarheid ook leren herkennen.
Respect;
Als ik even hiervoor schrijf dat ik het Ministerie van Justitie wel met mijn vette gehaktballen wil
bekogelen en dat rechters last hebben van bepaalde vorm van incontinentie getuigd dat
inderdaad niet van mijn respect.
Benader je een bovengemiddeld narcistisch persoon en wil je wat bereiken dien je dat omfloerst
te doen met eerst heel veel stroop om de mond te smeren, ik doe dat principieel niet omdat ik me
niet aan narcistische gedragingen aanpas.
Respect is daarbij iets dat je dient te verdienen en gezien alles dat Justitie Nederland mij bewust
en met daden heeft aangedaan krijgt een Minister van Justitie, die de erfenis per definitie heeft
overgenomen, pas respect van mij als die eerst de misdragingen die door zijn/haar eigen
Ministerie gepleegd zijn heeft rechtgezet.
Bij Justitie Nederland zullen ze op mij gaan ‘projecteren’ dat ik me misdraag jegens hen, dat is de
algoritmische standaard procedure der narcisten.
Het is tevens dé algoritmische bliksemafleider van de oorsprong van het probleem.
Dit is hét standaard narcistisch gedrag die door de rechter en de griﬃer in mijn andere onderwerp
ook naadloos is gebruikt en overgenomen van de narcistische verzoekende werkgever.
Die werkgever handelde ook volgens dat narcistisch algoritme, met gemanipuleerd projecteren als
bliksemafleider ten aanzien van hun eigen wettelijk fout gedrag.
De enige niet geprojecteerde waarheid is dat Justitie zich al 22 jaar tegenover mij misdragen heeft
en zich nog steeds misdragen en daarom krijgen ze tot nader order geen respect van mij want
respect krijg je niet gratis, respect verdien je.
Mensen die respect denken te kunnen afdwingen vertonen despotisch gedrag.
Nogmaals;
Als je om terechte redenen uithaalt gaan ze je gedrag ‘projecteren’ als verkeerd, maar als je het
hen netjes en eerlijk voorlegt luisteren ze ook niet, dat doen ze niet omdat bovengemiddeld
narcistische mensen die capaciteit niet meer in zich hebben, alles dat zij horen, oftewel aan hen
verteld, wegen zij alleen maar om te kijken hoe zij er hun eigen voordeel mee kunnen doen, ze
manipuleren dat ten eigen voordeel.
Exact in dat narcistisch gedrag is De Rechtspraak nu glashelder onderuit gegaan, te lezen en
bestuderen onder hoofdstuk ‘de glashelder corrupte rechtspraak’.
Bij mijn ex functioneerde het net zo, met de kennis die zij kreeg van psychiaters en psychologen
maakte zij zichzelf niet beter, zij misbruikte die kennis ten bate van het verbeteren van haar eigen
comorbiditeit.
Emile Ratelband heeft dat duidelijk ook gedaan met zijn opgedane kennis inzake NEI & NLP.
Bij mensen die in hun hersenhelften al in onbalans zijn geraakt met een sterker ontwikkeld
narcisme is de kennis levensgevaarlijk voor anderen, zij zijn ook niet meer te helpen en reeds ver
in de meerderheid.
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De bedenkers die het grote plan bedacht hebben, hebben dus een cruciale denkfout gemaakt die
bij dat soort mensen ook onoverkomelijk is.
Net als bij al die mega bedrijven die andere bedrijven maar blijven overnemen, blijkt dat slechts
20% van de overnames succesvol is geweest.
Kijk even naar V&D, mooi die lege panden en werklozen (onderstroom) de aandeelhouders
(bovenstroom) met hun ziekelijke behoeften gaan gewoon door.
Ook binnen Justitie Nederland is een onderstroom en een bovenstroom.
Ik heb absoluut enorm veel respect voor oprechte agenten die voor een belachelijk laag
maandsalaris hun werk verrichten.
Kijk, als je de wereld neerzet in de realiteit van een onder- en boven-stroom wordt het allemaal
veel inzichtelijker.
Het is de onderstroom van het volk die minachting heeft voor het gedrag van de bovenstroom en
binnen de bovenstroom van Justitie kunnen zij dat gedrag niet duiden, dat is namelijk een van de
kenmerken van bovengemiddeld narcisme.
Veel jongeren reageren zich af op politie, brandweer en ambulancepersoneel omdat zij zich willen
afzetten tegen de bovenstroom, de politie, brandweer en ambulancepersoneel representeren de
bovenstroom.
De reden dat de onderstroom dat zo is gaan zien is veroorzaakt door de bovenstroom zelf, het
weghouden van kennis voor de onderstroom, dat snapt de bovenstroom weer niet.
Dit is het gevolg van de twee kanten opwerkende versluiering ten behoeve van dat grote plan van
7 miljard mensen.
Kijk, 7 miljard m3 aardgas, ach, de totale handelsbelangen zijn vele malen groter, NederlandsIndië is na uitroeien van kampongs mislukt als project, Groningen en ook Drenthe zijn slechts
gebieden die voor de handelsbelangen worden opgegeven net als we in Nederlands-Indië
kampongs uitmoordde voor de handelsbelangen. Kijk naar het zelfde algoritmisch gedrag van de
Nederlandse Overheid, toen en nu!
Voor velen in de onderstroom heeft er een versluiering van hun geest plaatsgevonden die
gepleegd is door de bovenstroom, dus vertalen de frustraties binnen de onderstroom zich naar
het jezelf afreageren op de bovenstroom op een haalbaar niveau;
de vertegenwoordigers van de bovenstroom.
Oorzaak hiervan is dus het bewuste gedrag van de bovenstroom.
Weet je wat het met de bovenlaag binnen Justitie is, zij snappen het niet meer en zijn de hele tijd
alleen maar bezig de wederzijdse belangen af te dekken, dat noemen ze in die sferen
‘het wegen van belangen’.
De bovenstroom van Justitie bestaat daardoor uit prutsers die de realiteit niet meer herkennen,
verblind door de narcistische gedragingen zoals vriendjespolitiek.
Denk hierbij nog even aan dat carrière laddertje van Jheronimus Bosch.
Justitie werkt tweeledig, dus dubbel, zij veroordelen misdaden gepleegd in de onderstroom en
simultaan beschermt Justitie de misdaden gepleegd in de bovenstroom vanuit nepotisme!
Ook dit maakt onderdeel uit van het grote plan!
De Journalistiek;
Kijk je naar de hedendaagse journalistiek zie je dat die hoofdzakelijk bestaat uit kleine korte
berichtjes die op zo’n plastic electronisch schermpje passen, als hapklare brokjes.
Echt nieuws dat doortastend ‘geduid’ wordt is er bijna niet meer. Dat wat nog wel ‘geduid’ wordt
gaat vaak niet meer de diepte in en dat komt wegens gebrek aan kennis over het fenomeen
bovengemiddeld narcisme, ze kennen het gedrag niet dus kunnen ze het nieuws ook niet duiden.
Daarbij komt dat het idealisme samen met onderzoeksjournalistiek zo goed als verdwenen is in de
journalistiek. Ook de journalisten zijn in opdracht van hun leidinggevenden bezig met
marktaandeel behouden, middels zichzelf populair maken met de asociale media.
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Nieuws is tegenwoordig iets korts dat op zo’n klein beeldschermpje moet passen en in een blik
gezien dient te worden en dat met name inspeelt op de snelle emotie.
De media zijn tegenwoordig meer ‘emotie triggers’ dan echte nieuwsbrengers.
Het gaslighten dat hier door de media zelf overheen wordt gestrooid is dat ze schrijven, vertellen
of tonen ‘dat zij het nieuws duiden’ en het volk dan ook gaat geloven, dat het nieuws van vandaag
de dag ook ‘geduid’ tot hen komt. Bull Shit!
Ook het nieuws is tegenwoordig gewoon marktwerking, kijkcijfer aandeel en niets meer.
Vanwege bezuinigingen hebben journalisten moeten inleveren op kwaliteit en dienen zij steeds
sneller en als eerste het nieuws te brengen, dus met snelheid een marktaandeel pakken vanwege
de reclame inkomsten.
Tevens hebben journalisten en aanverwante mensen die technische ondersteuning geven dubbel
functies gekregen, dus een journalist is ook een technicus geworden, een cameraman is ook een
video editor geworden.
Door de overbelasting die dubbel functies geven, hebben dit soort dienstverleners die ten
algemene nutte neutraal journalistiek werk dienen te verrichten voor een goeie nieuwsvoorziening
voor het volk, niet genoeg tijd meer om goed na te denken. Daarbij hebben ze ook nog een privé
leven én de hypotheek moet ook opgebracht worden.
Opgestapelde vaak onbeduidende onderwerpen worden heden op televisie gebracht alsof het
wereldnieuws is terwijl het nagenoeg geen inhoud meer heeft.
Hoe is dit gekomen.
Omdat bijna alle media in bezit zijn van grote organisaties waar aandeelhouders achter zitten die
alleen maar winstcijfers willen zien en geen andere idealen hebben dan meer geld, macht of seks.
Of zoals bij de publieke omroep die al jaren, met name door de VVD wordt bestookt met
bezuinigingen, dezelfde reden, het versluieren van de waarheid door inhoudelijk werk moeilijk, zo
niet onhaalbaar te maken.
Kijk maar naar wie er achter de media zitten, welke groepen en dus welke aandeelhouders de
media aansturen. KIJK ernaar!
Dus journalisten haken af, zijn uitgeblust of doen gewoon alleen nog maar hun gewenst
marktaandeel kunstje.
Kritische onderwerpen, nee zeg, stel je voor, de geldgever is de overheid of aandeelhouder.
De echt vrije diepgaande journalistiek is nagenoeg dood.
De ouderwetse journalist is bezig het hoofd boven water te houden met leidinggevenden die hun
personeel tegenwoordig meer en meer zien en behandelen als loonslaven.
Gewoon, zoals we ook al gewend waren te doen in Nederlands-Indië.
Wie tegenwoordig als journalist afstudeert en zich een journalist voelt, sorry mensen, het is een
enkeling gegund maar de meeste zijn afgestudeerde ‘stukjes makers’ zonder ruggengraat en als
je met hen een diepe discussie aan wilt gaan willen zij dat niet, vinden ze te lastig en te moeilijk,
dan ben je een ‘ouwe zeur’.
9-11 is ook zo’n onderwerp dat de hedendaagse journalist niet meer bevat omdat het ‘beyond’ is
terwijl het zó duidelijk om massa moord op het eigen volk gaat. Kom ik op terug.
In de Verenigde Staten zijn de nieuwszenders helemaal aangestuurd door de
aandeelhouderswereld en hier ook, een kritische journalist is bang voor zijn hypotheek
Let op, deze afstomping van de journalistiek, hoort bij het grote versluierde plan!
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Onderwijs;
Ja, ons onderwijs, Wettelijk vormgegeven door ons Mysterie van Onzin en Toets-waanzin.
Ik neem het leerkrachten niet kwalijk, als je opgroeit in een wereld waar de kennis wordt
afgeslankt en je om redenen die ik nog nader zal benoemen, je steeds minder compleet
ontwikkeld, kun je het zelf ook niet zien, net als dat kind de tafel van zeven niet kan opdreunen.
Geloof het of niet, ik heb er 30 jaar met volle inzet over gedaan om te gaan inzien dat ik getrouwd
was met iemand met zeer ernstig afwijkende gedragingen (niet strafbaar), ik heb die 30 jaar wel
gedragingen gezien maar ik had het verband niet door omdat het bedoeld gedrag niet te
begrijpen viel, het was ‘beyond’!

Sorry ex Korpschef Nathalie Kramers, jij bent nu bestuurder bij Jeugdbescherming Noord
Nederland. Ik waardeer je zeer en jouw bedoelingen zijn volgens mij goed.
Vanwege ons verleden (mijn formeel door jou ingenomen wapenverlof) en jouw afzwaaien vanuit
een hoge politiepost zonder opgaaf van reden, mijn eigen doelstellingen,
heb ik de reclame DVD die gedeeltelijk on-line staat op de website van Jeugdbescherming Noord
Nederland even bekeken.
Als je kennis hebt over narcistische gedragingen ‘lees’ je zo’n video anders dan reguliere mensen,
je ziet hoe de mensen die erin optreden zijn, welke uitstraling ze hebben.
Je ziet duidelijk dat mensen die in de video optreden vanuit opgedane geleerde schoolboek
kennis praten maar of ze al dan niet vertellen vanuit hun ziel, ik bedoel vanuit hun bezieling, dat
betwijfel ik vaak.
Zij ‘bedrijven jeugdbescherming’ en dan denk ik …… ik kom graag eens met de organisatie
praten.
De bezieling van mensen wordt vernietigd door de bovenstroom middels narcistische
gedragingen, dat hoort bij het grote plan.
Een samenleving drijft echter op de bezieling van mensen en op niets anders.
Hetzelfde geldt voor welke hulpverlening dan ook, anders is het dood.
De ‘marktwerking’ is geen bezieling maar bestaat uit narcisme.
In 2014 kwam ik (nog namens RTV Drenthe) op een voortgezet onderwijs school vanwege een
project van Ruimtelijk Kunstenaar Maria Koijck.
Zij maakte het kunstwerk voor dodenherdenking/bevrijdingsdag 2014 dat aan De Kop van de
Vaart te Assen werd geplaatst.
Ik zal mijn in 2014 uitgeschreven ‘enthousiasme’ over dat kunstwerk ook onder dit hoofdstuk
plaatsen, die spreekt inhoudelijk voor zich.
Ik weet niet meer welke school we naartoe zijn gegaan maar in de klas kwam Maria naar mij toe
en vroeg zachtjes aan mij ‘wat is dit!’, zij doelde op het onbeheerst wanordelijk gedrag van de
leerlingen in bijzijn van gasten.
Ik had als cameraman al meerder zelfde soort ervaringen opgedaan in onderwijs instellingen.
Geen orde, meppen, spelen met je beeldschermpje, gillen, kletsen, niet luisteren. Ja ja ja, kan met
de docent te maken hebben, nee hoor!
Dit is hedendaags structureel gedrag van de jeugd.
De scholen zijn qua gedragingen geheel ontwricht.
Docenten durven dit niet te erkennen uit angst voor hun instelling.
Het kunstwerk van Maria staat nu in uitgeklede (ontzielde) vorm bij Herinneringscentrum Kamp
Westerbork. Mijn visie op dat kunstwerk in download ‘enthousiast.pdf’.
De in smeedwerk vormgegeven tekst die bij dat kunstwerk hoorde is weggelaten,
die tekst luidde ‘Luisteren naar Vrijheid’.
Het door de provincie Drenthe betaalde kunstwerk is daardoor ‘financieel verantwoord’ geplaatst
bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork, echter zonder de ziel van dat kunstwerk: het voetstuk
met de tekst erop. Het is nu in mijn beleving een ontzield beeld.
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Scholen krijgen financiële vergoedingen van de Staat op basis van de hoeveelheid
leerlingen/studenten, niet op basis van gedrag. Als het onderwijs ‘op papier’ maar in orde en te
controleren is doet de realiteit niet meer ter zake. Dit heeft gegeven dat ons onderwijs verloederd
is. Het is een enorme gotspe te stellen dat ons onderwijs okay is.
Door mijn ontmoetingen met Tony Buzan raakte ik enthousiast over de kennis inzake onze
hersenen, leren, ontwikkelen etcetera.
In 2010 gepoogd die kennis inzake cognitieve vaardigheden, die thuis horen in ons basis
onderwijs, door te geven bij het Ministerie van Onderwijs.
Inmiddels weet ik dat ons Mysterie van Onzin alleen bezig is om met ontelbare regels en
veranderingen ons hele onderwijs systeem steeds dommer te maken.
De jeugd van tegenwoordig is qua ontwikkeling der cognitieve vaardigheden een geheel andere
dan vroeger. Nee, ik verlang niet terug naar vroeger maar de cognitieve vaardigheden en
algemene ontwikkeling die wij vroeger nog kregen is bij de jeugd van vandaag verdampt
en dat is een maatschappelijke ramp!
De samenleving draait op bezieling en niet op marktwerking.
Ook dit is een bewust doel vanuit het grote plan!
De Elektronische Schermpjes;
Tja, die schermpjes.
Vroeger waren we nog bang dat de Overheid een ‘chip’ in onze hand wilde plaatsen waar we alles
mee zouden moeten doen ter maximale controle door de bovenstroom.
Bij dieren doen we dat inmiddels al tijden, al zijn er ook al mensen die zich lenen als testobject.
Ook het begrip ‘de bovenstroom’ was nog vaag en lastig om te duiden.
Ach, heden maakt niemand zich nog druk over die chip, de bovenstroom laat soms nog wel eens
een proefballon op, uiteindelijk proberen ze nu ook het betaalmiddel ‘tikkie’ bij de ouderen te
slijten. Die ‘chip’ zit allang in onze onafscheidelijke smartphone, die is als het ware bijna ingelijfd
in ieder persoon, die hele privacy wetgeving is allang onzin. Als de bovenstroom dat wil kunnen ze
zien dat ik zit te poepen en ook hoelang ik daarmee bezig ben.
Schermpjes zijn tegenwoordig een onderdeel van de opvoeding, vaak uit luiigheid van de ouders.
Beeldscherm, computerscherm, o wat is ons kind toch handig op de I-pad.
Inderdaad, een kind dat op zijn/haar dertiende al neukt om de lust heeft absoluut ook een
smartphone nodig voor zijn/haar veiligheid, agenda van school bijhouden, neukafspraakjes
maken, kwartetten met naaktfoto’s van jonge tietjes, etc. tof man, de fantastic future der
marktwerking. Me Too VVDeee.
Een vakje om een condoom in te doen zit weer niet in zo’n smartphone maar je kunt die wel
on-line bestellen of uitprinten en wie weet wat de toekomst nog aan moois brengen zal.
Maar, er staan ook waarschuwingen in die smartphone’s, de Hoog Frequentie straling die deze
toestellen, zeker met 4G genereren, zijn schadelijk voor de ontwikkeling van het brein.
Alle producenten zeggen dat de straling wel mee valt maar ze zeggen niet dat je nagenoeg
constant onder die straling leeft.
Dat is dus weer zo’n ingepakte versluierde onware gaslight boodschap.
Tevens waarschuwen ze ‘houd de telefoon niet tegen je lichaam’. Maar wie leest dat nou en wie
interesseert dat nog, zolang je maar geen kanker krijgt want de waarschuwing zit in de disclaimer
en dus maak je geen kans op schadevergoeding.
Qua algemene ontwikkeling, ook door sociale media, raken mensen steeds asocialer.
Iedereen weet het maar hele familie’s zie je zitten appen zonder nog met elkaar te praten.
Er is bijna altijd wel iemand die asociaal doorgaat met de Dumb-Phone in gezelschap.
Verslaafd aan de telefoon.
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Die verslaving is gevoed / gecreëerd door de manipulatie van de marktwerking —> narcisme,
dus ten behoeven van de aandeelhouder.
Met die verslaving is de mens dus de slaaf (ver-slaaf-ing) geworden van de aandeelhouder.
De vraag, hang naar, dat stomme scherm is gemanipuleerd door de aandeelhouderswereld.
De verslaving wordt opgevoerd en ze ‘beweren’ dat je een sneller internet nodig hebt, sorry, dat is
het kweken van de verslavingsbehoefte met gaslighten van de mens met stofwolken en onzin
door de bovenlaag / aandeelhouders.
Omdat mensen al vele jaren de HF stralingen niet bewust voelen, zo werkt ons lichaam, staan we
onderwijl wel degelijk onder invloed van al die stralingen.
Onderzoeken hebben allang uitgewezen dat de opgetelde hoeveelheid straling de mate van
veilige straling verre overschrijdt, maar dat vinden we allemaal niet angstig.
Een MH17 die wordt neergeschoten ‘door de Russen’ vinden we weer wel angstig.
De realiteitszin van velen is weg-geëbt en we verzinken tezamen tevreden, gezapig en gelukkig in
onze schermpjes weg, zonder schermpje tenslotte geen levensgeluk.
Bellen met de phone tegen je hoofd warmt je hersenen op, yeah, free drugs, lets jive our brains
out. Kan geen kwaad hoor, lekker doorgaan.
Ook dat hoort allemaal bij het grotere plan dus is ook heel sociaal.
5G;
Heel kalm aan worden we eraan gewend gemaakt.
5G betekent nog veel meer straling.
Maar met 5G hebben we vanwege de veel kortere golven wel heel veel meer zenders/ontvangers
nodig, om de zoveel meter moet er een komen zodat dit ‘snelle’ netwerk ook werkt.
In Amerika hangen er bij die 5G units ook camera’s om die te beschermen tegen vandalisme.
Er zijn veel tegenstanders.
De aandelenmarkt wint toch, want de bovenstroom beweert dat de onderstroom dat nodig heeft.
Wat we als onderstroom denken nodig hebben wordt echter gecreëerd door de marktwerking
aangestuurd door de bovenstroom.
In Groningen sloegen de koeien op hol toen er een 5G netwerk werd getest.
Ik vind het allemaal wel prima hoor, dood gaan velen toch en uiteindelijk ook iedereen.
Jaren terug had ik een probleem met mijn apple computer, de helpdesk kon vanuit elders in de
wereld gewoon in mijn computer handelingen verrichten zonder dat ik ook maar iets zelf hoefde in
te vullen of te activeren.
Het zendvermogen van dit soort 5G units is op afstand in te stellen!
Hoort ook allemaal bij het grotere plan.
Teveel straling bij je ballen maakt de kans op onvruchtbaarheid groter, dus heren, draag dat ding
in je broekzak, dat willen ze ook!
En eh dames, het is ook slecht voor de fertiliteit van je eierstokken, dus lekker in je broek dragen!
Voedsel;
We zijn in de onderstroom bijna allemaal zo druk met werken voor onze leidinggevenden,
voor onze hypotheken, vakanties en betalen van onze mobiele abonnementen, oftewel voor de
bovenstroom dat we niet zoveel oog over hebben voor wat er met ons voedsel gebeurt.
Ook de aanvoer van ons voedsel is bijna geheel in handen van aandeelhouders.
Over de decennia zijn we er door de bovenstroom, tevens door hun medewerkers zoals reclame
bureau’s, in gemanipuleerd dat we wegens ons tijdsgebrek voor ons gemak al het voedsel bij een
supermarkt kopen. Alle grote supermarktketens zijn in handen van de moderne adel.
Wat we vergaten is dat het grotere plan van de bovenstroom geheel andere doelen heeft.
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De gaslight boodschap (marktwerking) is dat het om het gemak van de onderstroom ging, de
waarheid is dat het om de bundeling van de winst ging voor de bovenstroom en uiteindelijk de
moderne adel, dus de aandeelhouder.
Het volk heeft bijna de gehele middenstand zelf om zeep geholpen want we zijn zo druk.
Onze kinderen laten we ook wel gedeeltelijk opvoeden door anderen, da’s ook marktwerking.
Ons voedsel moet daarbij voldoen aan schoonheidsidealen en een te kromme komkommer
gooien we weg, ook omdat die niet meer in een transport doos/krat van de supermarkt past en
dat kost dus teveel geld.
Dat voedsel aan minder bedeelden doen toekomen is marktbederf voor de aandeelhouder.
Veel groenten groeien vandaag de dag niet meer in de aarde maar groeien op kunstmatige
bodem. Dit geeft dat voedingstoﬀen uit de bodem niet meer in de groenten komen maar alleen
die kunstmatig worden toegevoegd komen er nog in.
Ook de bodem wordt leeg getrokken en wordt arm. Daar is Bayer en Monsanto weer behulpzaam,
eigenlijk behulpzaam aan de bovenstroom / aandeelhouder.
Vroeger was je hypotheek je duurste kosten post, daarna de auto, let eens op je
boodschappenkarretje op maandbasis en wat je uitgeeft in vergelijk met je auto en hypotheek.
’Tis allemaal onderdeel van het grotere plan.
Glucose-fructose;
Al die supermarkten zeggen dat alles lekker vers is en blijft voor het gemak van de onderstroom.
We worden verwend met lekker lang houdbare producten. Deze worden samen met de
frisdranken voorzien van de combinatie glucose-fructose. Bij teveel van die troep tegelijkertijd
naar binnen werken weet het lichaam niet wat die ermee moet, die bende wordt opgeslagen in de
vetcellen met alle gevolgen van dien.
Ook die vers geperste sinaasappel apparaten in de supermarkt zijn ongezond omdat het sap
bestaat uit veel teveel suiker, je denkt dat het vers en gezond is maar het is feitelijk ongezond,
tenzij je natuurlijk net zo’n mooi lichaamsmodel wilt hebben als veel Amerikanen.
Ja, onderdeel van het grotere plan!
President Trump;
President Trump maakt zich hard dat Amerikanen nooit voor het Internationaal Gerechtshof
te Den Haag terecht mogen staan, desnoods bevrijden ze die met geweld!
Dat is een gaslight uiting van jewelste om het Amerikaans volk te doen laten geloven dat hun
Regering goed voor hen zorgt.
Kijk naar de ware feiten, de verpaupering, de complete steden die verloederd zijn, arme mensen
die hun huur voor een krot niet meer kunnen betalen worden op straat gezet.
Dit is niet alleen Trump, dit deden alle presidenten ten bate van het grotere plan, ongeacht
Republikein of Democraat. Onze politiek werkt net zo, ongeacht……
De V.S. heeft er ook nooit moeite mee gehad eigen volk te oﬀeren voor de belangen van hun
bovenstroom. Tevens zijn de V.S. het meest oorlogszuchtige samengesteld land dat er bestaat.
Er worden projecten gestart voor de toekomst, de Afsluitdijk wordt versterkt zodat die tot 2050
sterk genoeg is. Er worden plannen bekend gemaakt voor de verre toekomst.
Hoeveel daarvan zijn gaslight boodschappen om de onderstroom kalm te houden en een sluier
voor hun blikveld te houden opdat, zoals President Obama ettelijke jaren terug uitsprak, ze zullen
niet weten wat er op hen af komt en de zaal met luisterende mensen die dat noodlot betreft
begonnen te lachen, da’s nou mensen gaslighten.
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Kijk, mensen met de ernstige vorm van narcisme moeten hun boodschap wel vertellen maar doen
dat versluierd, Obama maakte er een boodschap van in een vertelde grap;
‘ze zullen niet weten wat hen overkomt’. Een slimmere combi van de Duitsers met de Japanse
bezetters. Het grote plan vindt gewoon plaats voor de ogen van de versluierde burger.
Fluor tandpasta;
Het is allang bewezen dat fluor tandpasta niet nuttig is, die hoort ook bij een ander doel.
Onderzoeken hebben ook al bewezen dat de hersenen van kinderen minder goed ontwikkelen bij
teveel fluor. Val maar over me heen industrie van de aandeelhouders. Grotere plan.
Windmolens;
We planten ons land vol met windmolens, hun opbrengst is nihil vergeleken met andere
mogelijkheden.
Wel geven ze veel ongezonde bijeﬀecten die slecht zijn voor de gezondheid van mensen die er
dichtbij wonen.
Net als de meeste mensen de hoge frequenties die bij teveel straling ongezond zijn niet
vernemen, genereren windmolens weer extreem lage frequenties die de meeste mensen ook niet
vernemen maar wel degelijk ook negatief van invloed zijn op je gezondheid.
Om in ons energieverbruik te voorzien zijn windmolens helemaal niet nuttig, moeten we ons land
net zo dicht bewindmoleren zoals we door een dicht bos de bomen ook niet meer kunnen zien.
Geef ieder huis zonnepanelen, accu’s en een omvormer, maar dat willen de aandeelhouders van
de energiebedrijven weer niet, die willen de controle houden.
Op de protesten die velen gevoerd hebben tegen windmolens vanwege slagschaduwen en laag
frequentie geluiden heeft het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gesteld dat
het slechts 3% van de bevolking betreft dus dat die windmolens ook wel door kunnen gaan.
Dat betreft dus wel 525.000 mensen die in principe gezondheidsproblemen kunnen krijgen,
hetgeen mij zegt dat het RIVM net zo erg is als de rest in de bovenstroom.
Volgens mij had het RIVM het bedrijfsleven ook al eens eerder geholpen met de verkoop van
mega veel injecties betaald door onze Overheid voor een of andere griep, zoek het maar op.
Ook bij het RIVM gaat het dus alleen maar om het geld van de bovenstroom, opdoeken die
bende.
Ook dit hoort allemaal weer bij het grotere plan.
De Verplichte Zorg;
Die is compleet vermarkt. Dat shoppen voor de goedkoopste, ach mensen toch.
De zorg wordt jaar na jaar verder ontmanteld en de extra pakketen die je extra moet betalen
groeien en groeien. De hele zorg is een markt geworden voor zichzelf verrijkende aandeelhouders,
de nieuwe adel.
Het grotere plan.
De controle over het weer;
De controle over het weer is ook al decennia gaande, ik heb geen zin meer dat te benoemen.
Die oorlog op weergebied is ook benoemd in onze nationale terrorisme bedreigingen.
Haarp antenne’s, het is al ouderwets nu.
Het grotere plan.
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Politieke partijen;
Net als er in de VS slechts twee partijen zijn zitten er in Nederland ook slechts twee politieke
partijen achter de partijen die je zien kunt.
In de VS zijn beide partijen eigenlijk één partij, die zijn beiden voor de bovenstroom en het
gaslighten / bezighouden van de onderstroom.
In Nederland is dat nog net iets anders, kijk gewoon naar de ware feiten, de daden en je ziet het.
We hebben wat partijen voor de bovenstroom en wat voor de onderstroom.
De PvdA lijkt een onderstroom partij maar is gewoon een bovenstroom partij.
De Christen Unie lijkt een Christelijke partij maar is een bovenstroom partij want anders zouden zij
hun ziel niet in dit kabinet hebben verpatst.
D66 leek ooit onderstroom maar is 100% bovenstroom.
Verder is er nog wat onderstroom in de oppositie.
Kijk maar gewoon naar waar de grotere partijleiders terecht komen na hun politieke carrière,
dan zie je ook welke partij boven- of onderstroom is dus waar staat Groen Links!
Maar wat maken die partijen klaar en wie trekt er echt aan de touwtjes.
Nederland heeft in het Europees Parlement Hongarije weten aan te pakken wegens nepotisme,
tja, dat is een mooie bliksemafleider waarmee je de Nederlandse burger een sluier voorhangt
zodat de onderstroom gaat geloven dat we in Nederland geen alom heersende nepotistische
epidemie hebben.
De economie;
De huidige aan het bewind zijnde politiek stelt samen met het CBS dat het goed gaat met de
economie. Dat is een gaslight boodschap.
Het gaat goed met de economie van de bovenstroom, in de onderstroom verneem je dat niet,
de onderstroom heeft steeds minder.
Net zoals er binnen De Rechtspraak enorm gemanipuleerd wordt vanwege de gewogen belangen
gebeurt dat ook binnen de politiek met gesjoemel met cijfers.
Ik blijf dat niet herhalen, alles is manipuleerbaar, daar zijn bovengemiddelde narcisten experts in.
Je ziet duidelijk dat de onderstroom steeds minder te besteden heeft terwijl de bovenstroom
floreert, allemaal weer onderdeel van het grotere plan.
Ken het narcisme;
Ken je de narcistische gedragingen / kenmerken dan ga je het zien ook.
Ben gewaarschuwd.
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Het grotere plan;
Als een mens in de onderstroom bovengenoemde onderwerpen even zou willen, dan wel durven,
bestuderen, zouden zij inzien dat er toch echt wel wat aan de hand is, maar er is nog meer;
Als je de persoonlijkheidsstoornis narcisme eenmaal ontbloot hebt zie je het overal.
Mede uit mijn zieke huwelijk in combinatie met het verziekte Ministerie van Justitie en de kennis
van Tony Buzan heb ik uiteindelijk zelf de werking, het algoritmisch gedrag van het narcisme
diepgaand kunnen doorgronden.
Mijn ex is daardoor samen met Justitie Nederland voorbeeld geworden die ik nu gebruik ter
verspreiding van de kennis.
Mijn ex snapte ook al heel lang (want dat vertelde zij mij) dat als Adolf Hitler televisie had gehad,
laat staan de media mogelijkheden van vandaag de dag,
Hitler de oorlog in 1940 / 1945 glansrijk had gewonnen, er was geen Jood meer over geweest.
De huidige media staan onder controle van de moderne adel, de aandeelhouders.
Het is vaak moeilijk te doorgronden dat mensen andere mensen bewust verneuken op basis van
een versluierd plan dat al vele decennia geleden is opgezet en dat zij de uitvoering gaan
volhouden ook.
Mijn ex was zo iemand die haar waarheid ook verborgen hield en daarom is zij ook een voorbeeld
van dit beyond gedrag.
Lang van tevoren bewust opgezette plannen bestaan dus écht bij dit soort comorbide mensen en
zijn dus géén samenzweringstheorieën. Ze zijn wel ‘beyond’ een normale verstand aan kan.
De Verenigde Naties;
Tijdens Hitler en tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Verenigde Naties opgericht, de VN.
Van de website VN gekopieerd;
Het idee van de Verenigde Naties werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945). De
naam "Verenigde Naties", bedacht door de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, werd
voor het eerst gebruikt in de Verklaring van de Verenigde Naties van 1 januari 1942, tijdens de
Tweede Wereldoorlog, toen vertegenwoordigers van 26 naties hun regeringen beloofden samen te
blijven strijden tegen de Asmogendheden. Wereldleiders die hadden meegewerkt om de oorlog te
beëindigen, voelden een sterke behoefte aan een mechanisme dat zou helpen vrede te brengen en
toekomstige oorlogen te stoppen. Ze beseften dat dit alleen mogelijk was als alle landen
samenwerkten via een wereldwijde organisatie. De Verenigde Naties zou die organisatie zijn.
Die bedoelde Asmogendheden waren Duitsland, Italië en Japan. De methoden van die
Asmogendheden zijn al vroeg uitgewerkt op basis van het op de diverse niveau’s werken vanuit
het ‘you only need to know’ principe, dus alleen diegenen die helemaal aan de top zitten hebben
het overzicht op de versluierde V.N. agenda.
Zo weten we bijvoorbeeld allang dat de Bilderberg groep een eigen verborgen agenda heeft en
wie daar naar binnen gaat komt er ook zichtbaar anders uit. Zo vind ik bijvoorbeeld dat
Diederik Samsom, van ooit de PVDA, na zijn bezoek aan de Bilderberg-groep veranderd was.
In 2013 gescheiden en een jaar daarna vertelde hij op versluierde wijze dat de politiek de
overbevolking het hoofd diende te bieden.
Even een stuk van de lijst Bilderberg bezoekers;

Deelnemers aan de Bilderberg Conferenties 2000/2012
Ad Melkert (leider PvdA)

2001

Alexander H.G. Rinnooy Kan (chairman SER)

2010
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Anthony Ruys (voorzitter Heineken N.V.)

2003

Antony Burgmans (voorzitter Unilever N.V.)

2001, 2004

Arthur Docters van Leeuwen

2005/2006

Bert Koenders (lid Tweede Kamerfractie PvdA)

2004

Cees van der Hoeven (president Ahold N.V.)
Dick Benschop, Nederlands staatssecretaris Europese
Zaken

2001

Ed Kronenburg (Navo)

2000
2006

Ernst Hirsch Ballin (Minister van Justitie)

2009

Ewald Kist (voorzitter raad van bestuur ING N.V.)
Frans Timmermans, staatssecretaris van Europese Zaken,
Nederland
Frits Bolkestein, Eurocommissaris

2002
2008
2002, 2004

Gerard Kleisterlee (Philips)

2002, 2006

Gijs de Vries, Europees coördinator terreurbestrijding
Hans Wijers (voorm.minister van Economische Zaken;
voorzitter Akzo Nobel N.V.)
Harold Goddijn, CEO TomTom

2004
2004, 2009
2008

Heemskerk, Frank, Minister of Foreign Trade

2007

Hommen, Jan H.M. voorzitter van Reed Elsevier
Jaap de Hoop Scheffer (Minister van Buitenlandse Zaken
en secr.gen.NAVO)

2007

Jan H.M. Hommen )chairman ING Group)
Jan-Peter Balkenende, Minister-President van Nederland
Jeroen van de Veer (Royal Dutch Shell)
Jeroen van de Veer, president-commissaris van (Royal
Dutch Shell)
Jozias van Aartsen (fractievoorzitter VVD)
Klaas de Vries (lid Tweede Kamerfractie PvdA,
voorm.Minister van Binnenl. Zaken)
Koningin Beatrix, staatshoofd der Nederlanden
Mat Herben (fractievoorzitter van de LPF)
Maxime Verhagen (fractievoorzitter CDA). Min BZ
Michel Tilmant (voorzitter ING N.V.)
Neelie Kroes, Comm.Portefeuille Mededinging, Europese
Commissie, Nederland
Nout Wellink (De Nederlandsche Bank)
Prins Willem-Alexander, kroonprins van Nederland
Rijkman Groenink (voorzitter raad van bestuur ABN AMRO
Bank N.V.)
narcistenbuster.nl
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2005/6
2003
2000/12
2002
2006, 2008
2005/6
2005/9-12
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Tilmant, Michel, Chairman, ING N.V.

2007

Uri Rosenthal, Minister Buitenlandse Zaken
Veer, Jeroen van der, Chief Executive, Royal Dutch Shell
plc
Victor Halberstadt (Professor Economie, Rijksuniversiteit
Leiden; oud secr.Bilderb.
Wim Kok (voormalig premier)

2012

Moet ik nog iets uitleggen!

2007
2000/2012
2003
Bron: WikipediA

De Bilderberg groep is opgericht in 1952, Prins Bernhard was er allemaal maar druk mee.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij ook al druk met Koninklijke Shell en Unilever.
De basis van de Nieuwe Wereldorde leeft al veel langer maar gedurende de Tweede Wereldoorlog
werd die concreter en werd de basis gelegd voor de Derde Wereldoorlog die niet alleen anders
verloopt maar al vele jaren langer gaande is dan mensen kunnen bevroeden omdat het een
‘beyond’ oorlog is!
Daarom benoem ik deze Derde Wereldoorlog ook als ‘De Gehaktballen in de Jus Oorlog’.
Ik heb het vaker geschreven maar net als in mijn ‘achtertuin’ de UGS Norg staat (2.8 km afstand),
staan in de ‘achtertuin’ van de ex President van Amerika Jimmy Carter, de in 1980 opgerichte
‘Georgia Guide Stones’, ze staan hemelsbreed op nog geen 200 mijl afstand van de pinda
boerderij van Jimmy.
Toen die Guide Stones geplaatst werden was Jimmy Carter nog steeds de zittende President van
Amerika. Amerika beweert echter niet te weten wie die kolossale stenen heeft opgericht.
Mmmm, ik meende dat de Verenigde Staten toch geheime diensten hadden, NSA, FBI, CIA en dat
soort mensen zit dan dus kennelijk hele dagen niets te doen, toch! Satelliet bewaking, wat niet.
Nog geen tweehonderd mijl van de farm van de toen regerende President zijn die Guide Stones
geplaatst en niemand weet er iets meer over, hahahahahahaha.
De tien geboden op de Guide Stones;
1 Handhaaf de mensheid onder de 500.000.000 in een eeuwigdurende balans met de natuur
2 Begeleid het verstandig reproduceren - verbetering de fitheid en diversiteit
3 Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal
4 Regel passie - geloof - traditie en alle dingen met een getemperde rede
5 Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken
6 Laat alle naties intern regeren en en alle externe geschillen oplossen in een wereld rechtbank
7 Voorkom kleingeestige wetten en nutteloze ambtenaren
8 Breng balans tussen persoonlijke rechten en sociale plichten.
9 Prijs waarheid - schoonheid - liefde - zoek naar harmonie met het oneindige
10 Wees geen kanker op aarde - laat ruimte over voor de natuur - laat ruimte over voor de natuur
Nou, het 1ste gebod zegt dus al alles over dat grotere plan, 7 miljard teveel humans.
Ai, gebod 7, dat ik dus protesteer tegen ons nepotistisch rechtssysteem is dus kleingeestig,
ik snap het grotere belang dus niet, oei!
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Dus de CIA, FBI en NSA wisten en weten heel logisch en vanzelfsprekend ook niet dat die Guide
Stones in de ‘achtertuin’ van de President werden geplaatst en die laten ze ook gewoon staan.
Dat getal in het ‘eerste gebod’ stelt het tot in de eeuwigheid handhaven van 500 miljoen mensen
in verband met de balans met de natuur. Okay!
Ene Christian zou de opdracht voor het plaatsen van die Guide Stones hebben gegeven.
Ga het zelf maar eens opzoeken, de rozenkruisers, die naam Christian is ontleend aan de naam
van Christian Rosenkreutz. Mystiek, magie, een grote stapel zweverige zaken en geschriften los
van kennis hoe ons brein een beetje functioneert, ook gaat het om de macht over anderen.
De kennis waar ik het over heb ‘de balans tussen narcisme en empathie jegens de eigen ziel’
is voor ieder autonoom individu zelf ten bate van het ‘samen’.
Ik ga verder dus geen namen of organisaties benoemen die buiten bereik van het denken van
mensen liggen die het principe van ‘beyond’ nog niet snappen.
Ik snap ‘beyond’ zelf ook niet op mijn zielsniveau want ik ben geen bovengemiddelde narcist,
ik heb geleerd dat je mensen die ‘beyond’ gedrag hebben beter niet kunt leren snappen want
anders dien je eerst zelf te worden zoals zij en dan ben je dus zelf ook ‘beyond’ geworden en is je
ziel verloren.
Het gaat er dus om hen te kunnen doorzien en dat zie je aan hun handelen / gedrag.
Beyond is een niet te snappen fenomeen voor psychisch normale mensen.
Heel veel despotische wereldleiders waren/zijn beyond. (zie uitleg andere onderwerpen website)
We gaan nu qua wereldbevolking richting 8.000 miljoen mensen, dus 8 miljard mensen.
Dat zijn er volgens die Georgia Guide Stones, die écht gewoon in de ‘achtertuin’ van Jimmy
Carter staan en ook bezocht worden door toeristen, 7.500 miljoen mensen teveel.
Op wat de Verenigde Staten van Amerika daar rustig laten staan staat duidelijk geschreven een
wereld na te streven met een balans waarop maximaal 500 miljoen mensen wonen.
Waar laten ze dan die meer dan dat 7 miljard en 500 miljoen overschot aan mensen?!
Wordt dat overschot aan mensen dan Human Capital of Human Resource voor de industrie,
dus voor de aandeelhouder?
Nou, hoe werkt dit vanuit de kennis over narcistisch gedrag.
De praktische uitwerking van het plan 1945, daarna VN agenda 21 en daarna VN agenda 2030;
Zolang een mens de werking van ‘beyond’ niet snapt kan en zal die deze materie ook verder niet
snappen.
Iedereen die het fenomeen ‘beyond’ niet snapt roep als geprojecteerde boodschap vanuit het
eigen angstig innerlijk; ‘samenzweringstheorie’.
Bewijs mij dat ik schrijf vanuit een samenzweringstheorie, ik stel gewoon dat mensen die dat
roepen die tekst op boodschappers projecteren vanuit hun angsten voor de realiteit.
Mensen die teveel narcisme hebben ontwikkeld hebben een ander soort bevrediging, ook
seksueel, dan mensen die in balans zijn met hun empathie.
En goh, wat ben ik daar lang blind voor geweest omdat ik het beter wilde doen dan mijn ouders.
Van de Gooische Matras naar De Matras van De Rechtspraak, waar komt anders dat nepotisme,
die vriendjespolitiek vandaan!
Iemand fysiek verkrachten mag wettelijk niet, iemand echter psychisch zwaar verkrachten met
een psychische triple-fuck dan ben je in het land der narcisten wel een hele stoere bink!
Om het fenomeen beter te duiden, de meest ernstige narcisten zijn de psychopaten, dat soort
mensen genieten intens van het verkrachten van andere mensen, zowel fysiek maar ook
psychisch, daar komen ze ook letterlijk het best op klaar,
mark my words, ik schrijf niet alles op deze website!!!!
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Dat ding waar ik mee heb samengeleefd deed al dingen voor zij mij kende, zij genoot van het
zowel psychisch als ook fysiek binnendringen in bestaande huwelijken, dáár genoot zij van onder
de dekmantel ‘ik ben een slachtoﬀer, ik ben zo zielig’, Mary Stuart Queen of Scots was qua intrige
haar grote voorbeeld.
De valse aangeefster in 1996 in de valse zedenzaak was idem dito, Justitie Nederland begreep er
geen reet van.
Als je dat beyond fenomeen eenmaal hebt ontmaskerd heb je de vuiligheid op tafel liggen.
Het is bekend dat dit fenomeen ook binnen het Openbaar Ministerie plaatsvindt, dat verklaart ook
waarom toen die Oﬃcier Kindermisbruiker werd opgepakt enkele dames een traan weg pinkten,
tja, wellicht viel er een neuk maatje weg, in ieder geval heb ik geen last van traantjes over welke
kindermisbruiker dan ook.
Of is die oﬃcier, net als ik heb meegemaakt, vals beschuldigd omdat hij de interne Wet der Mores
had overtreden omdat hij intern ‘gedrag’ aan had gepakt en is hij juist daarom verneukt door het
systeem Justitie. Ik ken de feiten verder niet, ook bewijzen worden door Justitie verneukt weet ik
uit eigen ervaring, dus.
Maar met matrasjes in de buurt wordt ieder Rechtssysteem wel corrupt ja.
In Hilversum werkte het net zo, je neukt je een weg naar boven, is wel een slipperige weg ja.
Zo krijgen mensen ook macht over elkaar. Geld / macht / seks zijn hun instrumenten.
Van Prins Bernhard is ook bekend dat hij zijn penis niet in zijn broek wist te houden.
Lockheed aﬀaire.
Wellicht werd Juliana wel kierewiet van haar man Bernhard, haar man probeerde vervolgens
geheel volgens de gedragingen der narcisten ‘een en ander om te keren’ en hij poogde actief om
zijn vrouw kierewiet te laten verklaren. De ‘omkeer methode’ der narcisten.
Ook bij de illuminatie groep wordt seks minimaal symbolisch ingezet, bij de
studentenverenigingen ook, proost, nog een Heineken / Grolsch voor de aandeelhouders en maar
springen op die hoofden van de eerstejaars of die anders lekker naakt laten rondrennen.
Disinhibitionele beyond perversiteiten ten top, onze toekomstige bestuurders!
O, sorry, dat is tegenwoordig normaal, sorry….
Nog zo’n perversiteit.
Als de opgebouwde systemen van binnenuit
psychisch verkracht, dus verneukt worden,
worden situaties als in de Abu Ghraib gevangenis ook
normaal, de Verenigde Staten lopen ten slotte altijd
wat op ons voor.
Ik neem aan dat er op deze foto geen rechten rusten
Wat voor ding ben je als je dit doet, wat voor ding ben
je als je dat fotografeert, wat voor ding zijn
tegenwoordig mensen die eerder iets met hun
smartphone vastleggen dan mensen te hulp schieten.
Het zijn mensen die ‘beyond’ zijn.
De politiek en media stellen altijd dat we ‘het heden en het verleden’ niet moeten verwarren.
Sorry hoor, ik heb vanaf 2007 t/m 2018 tweehonderdtwintig lange getuigenissen opgenomen over
de Tweede Wereldoorlog,
Joden, militairen en ook over Nederlands-Indië. Dat ‘verleden’ is ons ‘heden’.
Dus bek houden politiek en media als WO2 vergeleken wordt, houd jullie manipulaties voor je!
Om het grote niet voor te stellen bewuste ‘beyond’ plan tot uitwerking te brengen ga je heel kalm
datgene aan maatregelen nemen die ik in de hele lijst hiervoor heb opgesomd en in andere
stukken heb beschreven en het volk manipuleren ‘met dat het zo goed voor je is’.
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Dat grotere plan wordt dus dus al decennia lang uitgevoerd en de resultaten zijn ook al zichtbaar.
De media zijn gestorven.
Justitie Nederland is een corrupt samen neukend broeinest waar Sodom en Gomorra de
heersende Mores is.
De mensen zijn reeds goeddeels afgestompt, o.a. met hulp van permanente straling, slecht
voedsel en andere vergiften langzaam aan en dus ongemerkt tot psychische zombies vermaakt
die alles pikken vanwege hun behoefte aan steeds andere verslavende materie.
Ons land is als ‘samenleving’ ook allang gestorven.
Ze gebruiken nu de uitgewerkte oefen trajecten van Hitler en de zijne in combinatie met die van
Hirohito op een slimmere meer verfijnde manier.
De Duitsers deden het ordelijk en systematisch maar dat viel uiteindelijk toch teveel op.
Wat de Duitsers wel heel handig deden is dat zij de joden door de joden lieten processen /
verwerken.
Alleen het gas in de douche ruimten / gaskamers loslaten deden ze onder eigen controle.
Nu werkt dat in onze NV Nederland net zo, Gemeenten, UWV, bezwaar commissies, noem het op,
alles is dichtgetimmerd met lijstjes die afgewerkt worden en dan zit het werk erop, corrupt of niet.
Die lijstjes zijn geconstrueerd vanuit nepotisme / vriendjes politiek. Uitvoerders snappen het niet
eens, die werken op ‘need to know basis’ en geloven goed bezig te zijn.
In het onderwijs werkt het ook al net zo, als de lijstjes voor het Mistery van Onzin en Meetbaarheid
maar aantoonbaar kloppen.
De autonome geestelijke ontwikkeling van leerlingen / studenten maakt niet meer uit, hoogstens
dat er nog wat ‘foei, foei’ wordt geroepen tegen studentenverenigingen als Vindicat en die van
onlangs in Leiden.
De verloedering en afstomping is allemaal de bewuste bedoeling van het grotere plan mensen,
opdat we de uitvoering ervan over ons heen laten komen zoals de joden zich ook lieten afvoeren.
Even over joden, ik discrimineer niet en voor mij zijn joden en ik elkanders gelijken.
Vanuit narcistische gedragingen beredeneerd gaan narcisten vaak in de slachtoﬀerrol zitten /
hangen om aldus andere mensen te manipuleren om te verkrijgen wat zij wensen, dit is om het
even of iemand een jood is of niet, het is iets wat alle geesteszieke mensen doen.
Zo heb ik niet alleen ervaring met zo’n levend wezen, waar ik lang mee heb samen geleefd, die
deze narcistische methode misbruikte. Ik heb in 2016 met twee jodinnen samengewerkt, beiden
hebben uitgemoorde families door de tweede wereldoorlog. Die twee hebben mij als zogenaamde
slachtoﬀers voor meer dan € 2.000 bewust financieel opgelicht, absoluut niet omdat zij joden zijn
maar omdat het narcisten zijn met ‘beyond’ gedrag.
Je verwacht als normaal mens namelijk gewoon niet dat juist mensen met zo’n verleden zoiets
doen, en toch doen ze het.
Dus bij die zogeheten zielige slachtoﬀers, ﬀ opletten of het narcisten zijn voor wie omgekomen
joden ook voldoen aan de normen van ………… de marktwerking, jood of geen jood.
De aandeelhouderswereld maakt via hun knechten ‘de politiek’ het volk met allerlei middelen
dommer / verdooft ze psychisch en zij zijn daar al heel ver mee gevorderd.
Even wat ‘beyond’ voorbeelden die redelijk gezonde mensen niet kunnen geloven en daarom zei
Henry Kissinger ook al;
’als de leugen maar groot genoeg is en je herhaald die dan gaat het volk dat ook geloven’.
Verenigde Naties 1942;
De Verenigde Naties, opgericht gedurende de Tweede Wereld oorlog, schreef ‘als alle landen
samenwerkten via een wereldwijde organisatie. De Verenigde Naties zou die organisatie zijn’.
Als je de ‘narcistische communicatie’ leert kennen ga je de ingepakte woorden er ook beter uit
vissen.
Er staat aan de basis van de Verenigde Naties bijna langs de neus weg op basis van een gaslight
boodschap ‘Één Wereldwijde Organisatie’.
Ze gebruiken ook altijd een verpakking die het volk wel vreten zal, meestal angst, in het Engels
schrijven ze ‘One World Organization’ t.b.v. ‘vrede brengen & oorlogen voorkomen’.
The New World Order denkt er net zo over.
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Gezien de angsten onder de volkeren vreten de volkeren zo’n boodschap dan als zoete koek.
Mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn houden er geheime agenda’s op na, voor hun
geweten moeten ze toch ergens de waarheid vertellen, dat doen ze ‘ingepakt & versluierd’.
Zo vertellen ze bijvoorbeeld een gebeurtenis alsof het een ander betreft maar de
versluierde waarheid is dan dat ze dat eigenlijk vertellen over zichzelf.
Of zomaar ergens een tussenopmerking, dat je denkt ‘uh, waar gaat dit plots over’.
Zo vertelde iemand mij vele jaren terug ‘ik kan psychiaters en psychologen zo om mijn vingers
draaien (manipuleren)’ en ik dacht toen ‘huh?’.
Als je ze dan later doorkrijgt zeggen ze ‘ja maar, ik heb het je toch verteld!’.
Ik was bij een werknemers bijeenkomst waar de CEO van een multinational een toespraak kwam
houden voor het personeel, het betrof een ‘feestje wegens succes’. Tussendoor hoorde ik de
kleine opmerkingen van de CEO ‘voor hetzelfde salaris nog harder werken werknemers, ik wil
meer kwaliteit’. Iets later in de toespraak ‘ik ga wat fabrieken sluiten’ en zelfs ‘neem wel aandelen
van ons bedrijf en ben er zuinig op’.
NASA 1958;
Tekst Henry Kissinger ‘des te groter de leugen, des te beter geloven mensen die’ hetgeen
veroorzaakt wordt door het ‘beyond’ van de te grote leugen voor een normaal verstand.
Neem de ex. Omstanders zeggen na een scheiding vaak ‘ach, je hebt samen toch ook
mooie dingen meegemaakt’. Helaas, in het geval van persoonlijkheidsstoornissen, zoals ernstig
narcisme, blijkt achteraf terugkijkende dat álles een grote bewuste leugen is geweest, dus een
grote manipulatie is gebleken die 30 jaar heeft aangehouden en dus liggen onder die ‘mooie
herinneringen’ ook alleen maar onware manipulaties.
Dit is het onbevattelijke beyond gedrag der narcisten.
Over alles rondom NASA worden al vele jaren vragen gesteld. We kunnen al vele jaren zoveel
‘faken’ dat je door de bomen het bos niet meer ziet, wat is waar en wat is niet waar, enkele
voorbeelden;
We kunnen helemaal niet op de maan komen vanwege de ‘Van Allen radiation belt’.
Alle maanlandingen zijn gefaked.
De aarde draait in de rondte met een enorme snelheid en de aarde vliegt nog harder door ons
zonnen stelsel.
Als de aarde zo hard ronddraait kunnen we maar een kant opvliegen, de aarde draait namelijk
sneller rond dan verkeersvliegtuigen kunnen vliegen. Dan zou de aarde ons inhalen en moesten we
als we met de draaiing meevliegen achteruit landen, ooit al meegemaakt?
Vliegen we tegen de draairichting in zouden we er veel sneller moeten zijn, je hoeft alleen maar
omhoog te springen en de aarde draait wel onder je door, toch?
The International Space Station is fake.
Satellieten zijn fake.
Google legt een kabel door de oceaan, why als we satellieten hebben?
De zon en maan staan veel dichterbij dan beweerd.
Alan Musk kan helemaal niet op Mars komen vanwege diezelfde Van Allen Belt.
De aarde is niet rond, die is plat.
Voordat Japan Nederlands-Indië veroverde, bombardeerde Japan eerst even Pearl Harbour op
Hawaii zo’n beetje uit de oceaan. Japan, Hawaii en Nederlands-Indië liggen op een ronde aarde
heel ver uit elkaar in een driehoek, op een kaart met een platte aarde ligt Hawaii bijna op de route
tussen Japan en Indonesië.
Er zijn nog veel meer vragen van deze aard, dus ga nog maar even door zo.
Voor veel mensen is het zo dat als een leugen te groot is voor hun brein, dus ‘beyond’ is, hebben
ze moeite de leugen ook te herkennen als leugen, de leugen van een zware narcist is inderdaad
vaak ook onvoorstelbaar. Dus als de leugen maar groot genoeg is gaan de meeste mensen die
ook geloven. Daarom kijk ik het liefst eerst naar harde feiten die ik zelf wel kan controleren.
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Vanaf de Afsluitdijk op een heel heldere dag en met een goede camera foto’s maken en dan zien
hoe ver je iets aan de horizon kan zien, meet die afstand op in Google Maps, leg de
geconstateerde afstands- en hoogte-gegevens op de on-line ‘Earth Curve Calculator’ en laat je,
zoals ik wel gedaan heb, eens verassen.
Kan het water in de oceanen aan de bovenkant net zo’n ronde vorm hebben als de aarde?
Een eigenschap van water is dat het zichzelf altijd uitvlakt, dus vlak wordt. Zijn oceanen dan
anders dan op een wereldbol getoond wordt plat en zijn de oceanen dan vlakke gebieden!?
Hoe kan je verklaren dat als de aarde zo hard ronddraait, de plek waar je staat op een heldere
donkere nacht met een heldere sterrenhemel boven je, de wetenschap ondertussen stelt dat we in
Nederland met een snelheid van 1.031 km/uur ronddraaien en de sterren die volgens de
wetenschap op een veel grotere aftand staan, in een uur tijd voor je oog amper bewegen.
Dan moeten die sterren, allemaal dus tezamen, bijna net zo hard synchroon met ons meedraaien
want anders klopt dat verhaal over de draaiende aarde dus niet.
Dat is dan net zoiets als als het Eise Eisinga Planetarium te Franeker maar dan in super high
speed.
Hoe hard draaien die sterren op die afstand dan allemaal synchroon met ons mee zeg, dan
worden sterren net vallende sterren, duizelingwekkend!
De maan staat volgens de wetenschap op 384.400 km afstand van de aarde. Ik ben cameraman
geweest. Als ik met een beetje lange lens inzoom op de maan krijg ik die beeldvullend in beeld,
én je ziet heel veel detailles. Zoom je in op de horizon van de aarde met dezelfde lens kan je
gebouwen op afstand niet net zo gedetailleerd dichterbij halen als de maan. Hé, da’s interessant.
Je kunt aan de lichtval en de hoogte van de camera op veel oude foto’s van maanwandelingen
gewoon constateren dat foto’s van maanwandelingen vaak gefaked zijn. Zo klopt de lichtval
her en der niet en zijn er foto’s die van een ladder af gemaakt moeten zijn en een ladder hadden
ze niet meegenomen naar de maan.
Dat durven te geloven is voor veel mensen te moeilijk omdat de leugen dan nog veel beyonder is
dan de leugen zelf.
Dat is de beperking van de menselijke geest.
De meeste mensen nemen niet eens de moeite om dingen te controleren op toetsbare feiten.
Iemand kan wel tegen je ‘vertellen’ dat die een bruine stoel heeft gekocht en jou de folder laten
zien. Je weet pas zeker dat het ook waar is als je die stoel zelf gezien hebt.
The World Trade Center New York, 9/11;
Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe het fenomeen ‘beyond’ werkt.
Houdt er ﬀ rekening mee dat de Georgia Guide Stones in 1980 geplaatst zijn in de achtertuin van
de op dat moment zittende President Jimmy Carter. Daarop staat al de wereldbevolking te
reduceren maar zo’n 500 miljoen, dus het statement dat ‘ze’ 7.500 miljoen mensen kwijt willen
staat dan al gegraveerd in die Stones. Hoe gaan ze dat doen?!
Door de wereldbevolking steeds meer te laten wennen aan bepaalde fenomenen, in ieder
werelddeel met bijpassende methoden.
De middelen die ze daarvoor inzetten zijn de hersenen van de mensen te manipuleren door op
basis van angst en veel gaslight boodschappen mensen te verwarren op gebied van
feit versus fictie en emotie versus fictie gelardeerd met heel veel angst.
Daarnaast houd je mensen bezig met allerlei dingen zoals werk, geld verdienen, opvoeden, plastic
schermpjes, allerlei dingen waar je steeds meer geld voor moet hebben en zo druk bent dat je
geen tijd meer over hebt om even op afstand na te gaan zitten denken over wat er echt om je
heen gaande is.
Wat journalisten en media massaal deden en nog steeds doen is de oﬃciële lezing van de
aanslagen op 9/11 naadloos over te nemen van de regering en op wie daar tegenin gaat wordt de
eigen visie geprojecteerd, de ‘projectie’ is een narcistische verdedigingsmethode.
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Wat 9-11 betreft, dat is simpel, de oﬃciële lezing kán wetenschappelijk niet de waarheid zijn.
9-11 is een aanslag geweest op het Volk van Amerika door de regering van Amerika zelf en de
belanghebbende aandeelhouder(s) van het hele WTC complex, al dan niet in samenwerking met
de geheime dienst van Israel.
Gewoon wat simpele feiten die niet waar kunnen zijn op een rij;
Verkeersvliegtuigen kunnen niet zo hard vliegen als ze gedaan hebben op die hoogte, dan vallen
ze ruim voor impact gewoon al uit elkaar door de luchtweerstand.
De motoren van zulke vliegtuigen geven dat op de lage hoogte waarop de aanslagen zijn
gepleegd, de beweerde en bewezen snelheden onmogelijk gehaald hadden kunnen worden door
dit soort verkeersvliegtuigen, gewoon omdat dit soort motoren daar niet genoeg kracht voor
hebben.
Vliegtuigen kunnen niet door een zware stalen constructie zoals die van het WTC heen dringen
zonder dat er aan de buitenkant stukken naar beneden vallen en de vleugels / staartvlakken die
van aluminium zijn kunnen dat al helemaal niet. Die crashes zijn niets anders dan Mickey Mouse
animaties die door de gevel heen glijden als een heet mes door de boter. Laat ik de romp dan
even laten voor wat die is, de vleugels en staartvlakken behoren er gewoon vanaf te breken
zonder binnen te kunnen dringen. Het is dus een animatie met vleugels die iedereen gelooft.
Op één opname is zelfs te zien dat de aluminium/kunststof neus van een van de vliegtuigen aan
de andere kant weer even uit het gebouw komt piepen hetgeen aangeeft dat veel opnamen
‘geanimeerd’ (electronisch gemaakt) zijn.
Stalen gebouwen storten nergens ter wereld in zoals de WTC torens en het WTC 7 gebouw, zelfs
niet als zij compleet uitbranden, dit is allemaal ruimschoots bewezen.
Van de andere WTC gebouwen die ook vernietigd zijn was na de aanlagen de binnenkant
goeddeels leeg en in stof overgegaan.
In beide WTC torens zat zeer zwaar staal, alleen al de verticale lengten van het staal bij elkaar
opgeteld van de inner core en de buitenzijde samen zat er een totale lengte van 248 km aan dik
zwaar staal in beide gebouwen die sneller dan in vrije val naar de grond zijn gegaan. Het meeste
staal is tijdens die val, die binnen seconden heeft plaatsgevonden, overgegaan in stof, het meeste
van die 248 km zwaar staal is gewoon verdwenen / verdampt. De stalen vloerdragers van de 110
verdiepingen niet eens meegeteld, waar is dat allemaal gebleven!
De torens konden niet tot de bodem instorten op basis van slechts die twee ‘vliegtuigen’.
Je ziet op een van de opnamen (zie documentaire Judy Wood over DEW) hoe een hele lange vrij
staande stalen stalen balk toch omvalt en in die val oplost tot stof, dat kan dus niet.
Het is in scene gezet en is een hele grote ‘beyond’ leugen van
de Amerikanen zelf!
Wie van de media van vandaag nog lachen moet om deze
waarheid is zijn/haar plaats in de media niet waard, behalve als
je een handlanger bent van de bovenstroom.
Deze foto is van enkele dagen na de aanslag, het smeult zelfs
nog, waar liggen die 248 km aan stalen balken.
Gedeeld door stukken van 4 meter lengte, waar ligt die berg
van 2.480.004 stuks staal dan!
Geloven dat wat de Amerikaanse overheid hierover zegt is pas
geloven in een complottheorie,
ik draai de mening van de schreeuwers ‘complottheorie’ dus
even terug want dat is wat je doen moet in geval van narcisme,
situaties terug omkeren!

Foto: Pixabay
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De mogelijke waarheid, ik stel nu niet dat dit ‘dé’ waarheid is;
Gebruik van Directed Energy Weapens (DEW), die bestaan al decennia,
mogelijk in combinatie met Mini Nuclear Bombs (Israel),
in combinatie met traditionele springstof op constructies geplaatst, bewijzen zijn er.
De Amerikanen kunnen al jaren vliegende objecten verbergen in hologrammen.
Hebben de Amerikanen hun eigen volk vermoord (ze hebben dat vaker gedaan)
Het was economisch belang in combinatie met het volk angstig maken, goed voor de
oorlogsindustrie, het volk ging achter aanpakken terrorisme staan (ging om de olie) en Silverstein
pakte verzekeringsgeld en kon mooie nieuwe gebouwen neerzetten hetgeen goedkoper was dan
de oude gebouwen te moeten renoveren.
Waar de bedenkers van dit plan misbruik van gemaakt hebben zijn de gedragingen van
bovengemiddelde narcisten (kennis elders op de website) en het manipuleren van de emotie van
het volk voor wie zo’n aanslag echt té beyond is om te kunnen inzien als de onwaarheid.
Naast de financiële voordelen voor de moderne adel, de aandeelhouders, wordt er door de
bovenstroom ook steeds getest om te kijken hoever de ‘zombie status’ van de onderstroom van
het wereldvolk al gekomen is.
Kortom, gaat het volk protesten, wordt er niemand meer boos, gaan we al denken dat dingen die
om ons heen gebeuren normaal zijn.
Omdat we niet meer autonoom nadenken en over de decennia doof-stom zijn gemaakt door de
media, politiek, voedsel, stralingen in allerlei soorten en die stomme kijkglaasjes waar we aan
verslaafd zijn geraakt, zoals o.a. met de asociale media.
De onderstroom is dus rijp geraakt voor V.N. agenda 2030.
De branden in California en Griekenland;
Dit afdoen als onzin als je de materie niet journalistiek bestudeerd hebt is fucking onzin, al doen
de meeste media hier allang niets meer mee, die weten niet meer wat onderzoeksjournalistiek is.
Laserwapens op boten en aan vliegtuigen zijn er al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw,
zogeheten DEW wapens. Gericht, electronisch gestuurd, stil, onzichtbaar, etc.
Bestudeer de branden in California eens écht goed, wat daar gebeurd is en jaar na jaar weer
gebeurt. De media doen er zo goed als niets meer mee.
Het testgebied is mijn inziens al verlegd naar Europa, in Griekenland, de vreemde branden die
zomaar snel ontstonden, ja, de tests vinden steeds plaats als er ook harde wind is en het droog is,
simpel. De versluierde vraag van overheden is ‘hoe reageert de bevolking’, allemaal voorbereiding
op reductie van de wereldbevolking.
Met name dat gesmolten en wegstomend aluminium dat je steeds weer tegenkomt, ga maar eens
researchen.
Waar - hoe;
Voor de meeste burgers is dit soort gedachtevoer te beyond, dus worden het
samenzweringstheorieën genoemd. Het is ook beyond ja, maar het gedrag van wereldleiders is al
millennia lang narcistisch beyond.
Was Hitler met zijn intenties niet beyond dan, of was dat dan ook allemaal geen samenzwering!
Als je dat gedrag dan benoemd, klinkt wat de boodschappers schrijven of zeggen, voor de
meeste mensen als beyond maar het is wel het feitelijk gedrag van de wereldleiders die streven
naar een nieuwe wereldorde die slechts 500 miljoen mensen dient te bedragen,
dus moeten ze 7 miljard mensen langzaam en humaan liquideren.
De eerder genoemde dingen zoals fluor, steeds duurder en ongezonder voedsel,
beeldschermpjes, kweken van verslavingen, het dag en nacht bestoken met lage en hoge
frequenties, opgeteld maakt dat hele bevolkingsgroepen steeds onvruchtbaarder.
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Vaccinatie programma’s in Afrika met toegevoegde stofjes die onvruchtbaar maken, net zo
gemanipuleerde mais met als bijwerking onvruchtbaarheid. In dicht bevolkte ‘westerse’ landen 5G
inzetten wat ook onvruchtbaar maakt en al die straling maakt mensen moe, moe en nog eens
moe, stompt hun hersenen ook af.
Opgeteld wordt de wereldbevolking steeds ongezonder gemaakt.
Dat geeft weer ziekten.
Zoals bij ons ga je dan naar de zorg. Je ziektekostenverzekering is verplicht, die wordt steeds
verder uitgekleed en voorzien van pakketten die je extra moet betalen t.b.v. de aandeelhouders
die de zorg beheren. De zorg is in handen van de aandeelhouders.
De VVD noemt dat ‘marktwerking’, ik noem het narcistische belangen.
De nieuwe wereldorde;
Eerst had de VN nog ‘agenda 21’, die is vervangen met ‘agenda 2030’.
Kijk eens wie die agenda’s opmaken.
Die agenda’s zijn wollig opgesteld (wollige taal is dé taal van het narcisme).
Zo doen ze dat steeds.
De ‘schermpjes’ worden ook op een nog andere wijze ingezet, het grote scherm, de film, het groot
amusement.
o.a. Sony en Disney, mega grote bedrijven in handen van aandeelhouders, maken films die steeds
vaker narcistische gedragingen laten zien en tevens steeds meer films die over een ‘eindtijd’ gaan.
Nooit opgevallen?
Op die wijze wordt het volk gewend gemaakt aan die eindtijd, net als heel veel mensen vandaag
de dag al denken dat narcistisch gedrag van je werkgever volstrekt normaal gedrag is, sorry,
bovengemiddeld narcisme is gedrag van een van de persoonlijkheidsstoornissen benoemd in het
wereldwijd gebruikt naslagwerk der psychiatrie, de DSM-5.
Tegenwoordig vinden jongeren van 13/14 jaar al dat ze zo nodig moeten neuken en snappen niet
dat het dan om hun jonge eerste lustverlangens gaat. Van de ware liefde hebben ze niets
gehoord. Het wordt gevoed door de muziekclips.
Japan gebruikte jonge gedetineerden uit de kampen als troost meisjes (prostitueés), heden
hangen Japanse studentes gewoon briefjes met hun telefoonnummer op publieke borden zodat
oudere mannen hen kunnen bellen om betaalde seks mee te hebben zodat die meisjes hun studie
kunnen betalen, da’s heden volstrekt normaal.
Ik kom nog uit een tijdperk dat je tijdens je pubertijd gewoon aan masturbatie deed, neuken
hoorde bij iets dat liefde heette, niet zoals nu het gevolg van de werking van de markt.
Vrouwelijke artiesten dragen in clips vaak alleen nog luxe ondergoed, soms ook quasi bedekt
helemaal niets, jonge kinderen kijken daar weer naar op muziekkanalen als hun voorbeeld.
KIJK naar die lachende Marc Rutte mensen, de vertegenwoordiger van DE alles verloederende
marktwerking.
Je mag niet zeggen dat hij ziek in de kop is. Ach, gaat inderdaad al eeuwen zo binnen de adel, nu
geperfectioneerd met zelfs reclamebureau’s die mensen professioneel verneuken.
Kijk, ik werk met voorbeelden uit mijn eigen leven en mijn leef omgeving, die voorbeelden zijn dus
klein ten aanzien van het grote wereldgebeuren, de algoritmen van dat gedrag zijn echter gelijk.
De gelijkenis is dat de nieuwe wereldorde versluierde belangen heeft die zij altijd ontkennen en als
je hun narcisme niet door hebt maken ze je dus gewoon af, je wordt opgevreten.
Wat de meeste mensen ook niet durven te stellen is dat die op handen zijnde nieuwe wereldorde
de methodische combinatie van de Duitsers en de Japanners uit de Tweede Wereldoorlog
gebruiken.
De nieuwe adel, de nieuwe wereldorde, de aandeelhouder geeft het volk de middelen middels
manipulatie van de geest, het als gevolg daarvan versuft volk voert daardoor het eigen uitsterven
zelf uit, zonder dat door te hebben of erover te hebben nagedacht.
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De zieke Zielen;
Ik ben geen prediker, geen predikant en geen reguliere gelovige.
Ik ben ooit als kind ongevraagd Katholiek gedoopt en je uitschrijven van die bovenstroom
organisatie is heel moeilijk, laat dus maar.
Ik ga nog een ander stuk schrijven over de ziel die in ieder mens woont en waarom die belangrijk
is voor ieders autonome zelf.
Bij bovengemiddelde narcisten is de ziel zo goed als gedood door hun eigen handelen.
Dat datgene wat wij heden nog ‘ons geld’ noemen als zodanig helemaal niets anders voorstelt
dan bits & bytes in computer systemen, daar heb ik al uitgebreid over geschreven op mijn andere
website.
Het hele idee ‘aandeel’ is een verziekt ding geworden dat gelijk staat aan het formeel verboden
pyramidespel. Frappant weer die pyramide met dat alziend oog op dat één dollar biljet.
Het idee alleen al dat mensen persoonlijk of als familie vermogens bezitten die rond het miljard
liggen is in zich al zo diep ziek als je beseft dat er vele mensen in armoede leven en honger lijden.
Het ontstaan van oorlogen is altijd het gevolg van narcistische leiders, allemaal.
Die narcistische leiders sturen vervolgens hun slaven uit de onderstroom, verkleed als
gehaktballen, het slagveld op van de narcisten met de grote Bits & Bytes vermogens.
Zowel de ware redenen achter oorlogen als ook de ware hoeveelheid Bits & Bytes der rijken
wordt altijd verborgen gehouden achter sluiers, het verhaal dat verteld wordt is dus altijd een
gaslight verhaal, oftewel, een gemanipuleerde leugen.
Je ziet het of ziet het niet, Prinsjesdag, dat is de live gaslight presentatie aan het volk van hoe het
gaat met de toko Nederland, wat ze niet laten zien is hun verborgen agenda achter hun sluier.
Met de bovenstroom gaat het goed, de gaslight boodschap is dat het met de onderstroom ook
goed gaat, het hondenbrokje dat daarmee aan het volk wordt toegeworpen, dan denkt de
onderstroom weer even dat het beter gaat.
Stop dus met meedoen aan de narcistische kolder!
Ik zal zien wanneer ik zin heb over de innerlijke ziel te schrijven.
Soylent Green 1973;
Een film gemaakt in 1973, bekijk die eens.
Hoe gaan we in die gedateerde film als mensen met elkaar om.
Wat is het overschot aan mensen nog, Human Capital, Human Resource, de werknemer als
voorraad en kapitaal van de moderne adel, de aandeelhouder.
Hoe zal de wereld met 500 miljoen mensen er uitzien als het overgrote deel bovengemiddelde
narcisten zijn en het restant de suﬀe slaven van die bovenstroom.
Mensen zoals ik worden door de aandeelhouder en de slaven van de aandeelhouders vooraan
in de rij gezet om een ‘gehaktballen in de jus’ van te maken.
Steeds meer mensen, niet eens persé opdracht- / werkgevers, denken heden dat andere mensen
hun slaven zijn, net als we dat vroeger al deden in Nederlands-Indië.
Of onder de West Indische Compagnie al slavenhandel bedreven.
Of de handelswijze der Nederlandsche geweldig mooie ‘apartheid’.
Niets gaat ons goede Nederlanders te ver.
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Het volk is al heel erg afgestompt geraakt, psychisch geheel voorbereid voor de gang naar de
gehaktballen fabrieken als voer voor de varkens en de overblijvende slaven.
Zitten we toch weer dicht bij de handelswijze rond de vernietigingskampen van Hitler en de
handelswijze rond de interneringskampen van Hirohito.
Het volk zal niet eens tot een ‘lekkere gehaktbal in de jus’ voor de bovenstroom vermaakt worden,
maar voer zijn voor de varkens welke weer als ‘heerlijke karbonaadjes in de jus’ door de
bovenstroom worden opgegeten.
Ach, psychiater A.D. benoemde dat als de golfbeweging waar de mensheid al eeuwen op mee
drijft.
Ik geef me niet over over aan dat soort denkwijzen van een psychiater alsof wij mensen domme
perpetuum mobile zijn die gewoon meedrijven op de golven omdat dit nu eenmaal zo is.
Ik geloof in het behoud van de zuivere innerlijke ziel op basis van kennis.
Het feit dat we als volk zichtbaar dommer en dommer zijn geworden is het indirect bewijs voor
wat er komen gaat, zoals Obama zei ‘de meesten zullen niet snappen wat hen overkomt’.
Happy American dreams
(dat zijn voor psychisch gezonde mensen per definitie dus géén natte dromen)
Robbert
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