De Narcisten Buster

De Versluiering
De
Je kunt narcistisch gedrag niet genoeg op zoveel mogelijk manieren belichten,
oftewel, het gedrag van de narcist achter zijn / haar versluiering zichtbaar maken.
Een van de lastigste begrippen voor mensen, die psychisch nog enigszins in balans zijn tussen
hun empathie en narcisme, is het narcistisch beyond gedrag.
Het beyond gedrag van de narcist wordt door hem / haar meestal verscholen achter een sluier.
Verwar dit begrip niet met de redenen van, voor en achter een Boerka.
De narcistische versluiering werkt net als de sluier van een illusionist.
Achter een sluier verbergt de narcist zijn / haar ware gezicht.
Bij een illusionist is de sluier voor het vermaak en weet de kijker dat die een truc ziet, bij een
narcist ziet de kijker dat meestal pas als het te laat is en zwaar misbruikt is.
De heersende donkere versluiering van (onder andere) Nederland
Over de jaren is er middels narcistische manipulatie een psychische sluier over de Nederlandse
samenleving heen gelegd.
Deze donkere sluier is over het volk gelegd door de Naamloze Vennootschap Koninkrijk
Nederland, kenteken; NV-K-31.
Eigenlijk leven de burgers al vanaf de moord op de Gebroeders de Wit onder deze Koninklijke
sluier.
Uit de inhoud van alle andere stukken op deze website, tezamen met deze uitleg, kan iedere
burger die weer autonoom gaat nadenken zelf eigen conclusies trekken.
De samenleving bestaat uit burgers die leven in een voor hen gefabriceerde psychische
denkwereld die echter niet de werkelijkheid van de NV-K-31 toont.
De NV-K-31 is de bovenstroom van Nederland.
De burgerij is de onderstroom van Nederland, lijfeigene versie 2.0
Op mijn eerste website hoeDENKik.nl benoem ik dat al als de moderne adel, de aandeelhouder,
de adelhouder, en de burgers in de onderstroom zijn de ouderwetse lijfeigenen zoals ten tijde van
de moord op de Gebroeders de Wit. De lijfeigenen werden door de bovenstroom gemanipuleerd
om in woede te geraken ten bate van de macht van de toenmalige eerste Oranje Koning van
Nederland, de bestuurders Gebroeders de Wit werden niet alleen vermoord maar het volk in
gemanipuleerde woede hen ook nog eens letterlijk vilden.
Kén je geschiedenis!
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Die VOC mentaliteit waar Minister President Balkenende over uitriep weer wat meer van die
mentaliteit te hebben gaf toen nog ‘boe geroep’ nu niet meer.
Wie van het volk (onderstroom) interesseert het anno 2018 nog echt dat er in Jemen al 85.000
kinderen zinloos zijn gestorven, als het volk de hypotheek aan de banken (bovenstroom)
maar kan betalen. Lang leven het Narcismis.
Boerka-verbod
Sinds juni 2018 heeft Nederland een burka verbod.
De psychische boerka van het narcisme, de psychische sluier, is niet verboden want die heeft
alles te maken met de marktwerking / misbruik. Tegen dát soort van misbruik hebben we nog
geen goede wetten.
De hele energie markt, milieu markt, financiële markt, telecom en internet providers, verzekeraars,
winkelketens, supermarktketens, pensioenfondsen, de bovenstroom, maakt gebruik van sluiers
om hun klanten in de onderstroom uit te melken.
Ga je als mens uit de onderstroom werken bij zulke bovenstroom ondernemingen krijg je meestal
een werkscript volgens welk algoritme je dient te werken. Dat algoritmisch script is een script
waarmee je leert je medeburger te manipuleren.
Op een gegeven moment ga je als werknemer beseﬀen hoe je van je baas de opdracht hebt
gekregen je medeburger min of meer te verneuken, maar ja, je wilt ook kunnen uitgaan, je biertje
kunnen drinken en uiteindelijk je hypotheek aan die bovenstroom-bank kunnen afbetalen, dus kies
je ervoor om door te gaan je medeburger toch maar te verneuken, aldus wordt de werknemer ook
steeds narcistischer.
Bij de VDD noemen ze dit principe de marktwerking.
Dit gedrag is een keuze en de onderstroom werknemer wordt omdat hij voor zichzelf het eigen
gedrag psychisch dient goed te praten zelf ook steeds narcistischer.
De eerste methode is dat hij dat moet doen van zijn / haar baas. Vanzelf volgt dan de uitleg in de
Spiegelrat.
De tweede reden van de werknemer ermee door te gaan is de marktwerking, die werknemer wil
carrière groei en daarom dient die zijn / haar baas te vriend te houden, want de werknemer wil een
groter huis en dus een hogere hypotheek. Uiteindelijk dient de werknemer het hogere doel van de
aandeelhouder.
Op feestjes wil de carrière werknemer vanzelf kletsen over hoe succesvol hij / zij is in het werk.
Die gaat dan echt niet vertellen hoe hij in opdracht van de baas klanten verneukt, da’s niet leuk,
dus hij vertelt een versluierd verhaal.
Als dat verhaal door de vrienden en kennissen wordt gewaardeerd vindt de werknemer dat fijn en
wordt zijn / haar ego gestreeld. Dat is ook vrij normaal.
Dat normale gedrag is echter ten aanzien van de groei van de onbalans in die mens naar meer
narcisme een gevaarlijke valkuil.
Ik zal onder dit stuk een pagina hangen van website infonu.nl
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/184953-behoeftenbevrediging-op-kortetermijn-hedonisme.html
De hedonist geniet en vergaart rijkdom op korte termijn en onderdeel van hun genot is dat dit ten
koste gaat van anderen. Ze kunnen niet eens een lange termijn visie ontwikkelen, daarvoor is hun
korte termijn behoefte aan dopamine te sterk. De marktwerking misbruikt dit feit.
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De keuze voor de eigen ziel
Als een autonoom mens niet de kennis krijgt en dus niet leert dat die eigen keuzen heeft voor de
eigen ziel laat die mens zich leiden / verleiden door de leer van de bovenstroom.
Als je eenmaal de onversluierde realiteit ziet van de boven- en de onder-stroom ga je de waarheid
zien en dus ook hoe dicht de hedendaagse beschaving aan de afgrond staat omdat onze
beschaving allang geen beschaving meer is.
Dan zie je bijvoorbeeld ook dat eigenlijk niets meer uit maakt en dat je bij de keuze voor de eigen
ziel staat.
Hier ga ik wel verder op in onder het juiste tabblad.
Mijn wapenverlof werd mij ontnomen omdat toenmalig Korpschef Letty Demmers-van der Geest
en de politie mij zagen als een gevaar voor de samenleving.
Ik ben geen gevaar voor de samenleving, de kennis die ik uitdraag voor de onderstroom /
lijfeigenen is een bedreiging voor de bovenstroom, zelfs als je hen niet persoonlijk aanvalt.
Dan zie je bijvoorbeeld ook dat welke stroming een politieke partij ook maar vertegenwoordigd, zij
allen ten diepste en zonder enig onderscheid allemaal onderdeel uitmaken van de
versluieringsmachine van de bovenstroom jegens de onderstroom, genaamd De Democratie.
Het énige dat de burger daarvoor dient te leren doen, is zelf het verschil te leren onderscheiden
tussen een gemanipuleerde emotie en een toetsbaar feit.
Hier ligt de toverkunst van de magie van de bovenstroom op de onderstroom.
Net zo is het feitelijk gedrag van de bovenstroom wereldwijd het keihard bewijs dat alle
milieumaatregelen zullen falen omdat narcisme in alle grote organisaties is doorgedrongen en het
de versluierde waarheid is die de onderstroom krijgt aangereikt.
Kom ik uit bij ‘hoe DENK ik’ als retorische vraag voor burgers om aan zichzelf te stellen.
De Kliko
We zijn al zover afgegleden dat coaching bedrijven versluierings-cursussen aan de bovenstroom
(werkgevers / bazen) aanbieden om hun onderstroom (werknemers) beter te kunnen manipuleren.
Deze cursussen worden door de verkopers gebracht als succes verhalen maar zijn feitelijk
cursussen waarmee leidinggevenden, de aan hen ondergeschikten, steeds beter leren, op
hedonistische wijze te kunnen misbruiken.
Ja, ik daag wel uit met mijn uitingen maar ik polariseer niet, althans, ik polariseer geheel anders.
Mijn boodschap wijst op de ware ongelijkheid en hoe die waarheid is versluierd door narcisten.
We hebben het in dit, en vele landen, van extreem links t/m extreem rechts en alles dat er
tussenin ronddoolt politiek keurig verdeeld.
Die verdeling klopt niet, de onversluierde verdeling is heel simpel: bovenstroom en onderstroom.
De versluierde maatschappelijke splinter verdeling is net als het fantasie verzinsel van de
hottentottententententoonstelling. Grofweg is de onversluierde realiteit heel simpel, de
bovenstroom met daarin veel bovengemiddeld narcistische hedonistische mensen tegenover de
onderstroom van mensen die het fenomeen niet door hebben en dat vaak ook niet meer willen.
De bovenlaag misbruikt de onderlaag.
Tussen die twee lagen in zitten nog wat verzetsstrijders.
Ik heb een simpel ‘kliko’ voorbeeld van een oud buurman, van wie de zoon met oudjaar meedeed
aan het zogeheten ‘slepen’. Het verplaatsen van eigendommen van iemand’s erf naar een ander
erf. Dat kán grappig zijn. Het is tegenwoordig een verloederde traditie geworden. De zoon van de
buurman ontdekte mijn volle kliko met huisvuil achter een dikke boom en kieperde die leeg op ons
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gazon. Bij de nieuwjaarsgroet kwam dit ter sprake en buurman zei’ ja maar dat wist je, moest je
die kliko maar binnen zetten’. (mijn woning lag helemaal achteraf zo’n 250 meter van de weg af)
Ik zei ‘die kliko verslepen kan leuk zijn maar die leeg kieperen op het gazon is niet leuk, dat is geen
humor’. ‘Jawel’ zei de buurman, ‘dat moét je wél leuk vinden’.
Abnormale dingen leuk gaan vinden is een van de vele versluierings-methoden van
de hedonisten / narcisten. Je een rad voor ogen draaien werkt net zo.
Het abnormale wordt normaal en dat is abnormaal.
Zo gelooft de gemiddelde Noord-Koreaan echt in hun heilige leider en in Viëtnam, waar ik ook een
docu heb opgenomen, moest het volk weer teruggeprogrameerd worden om weer enigszins
binnen normaal onderlinge wederkerige zorg te kunnen leven.
Wederkerigheid
In de hedendaagse religie is de wederkerigheid eruit gehaald, ook in de bestuurslaag is die
wederkerigheid verdwenen. De leiders vinden van zichzelf dat zij buitengewoon wederkerig
handelen maar dat is niet zo, die blindheid is de psychische schade van de narcist.
We zijn als samenleving, geheel volgens de VOC mentaliteit, over een ethische grens heen gegaan
die we als samenleving heden als normaal oordelen. Dat hele verhaal ‘de glashelder corrupte
rechtspraak’ gaat erover dat we dat heden normaal vinden en het ons ook onverschillig laat.
Wat we vroeger in Nederlands-Indië deden met de plaatselijke bevolking, doen we heden met
onze medelanders.
Alles met hetzelfde doel, het op niveau houden van het serotonine niveau van de aandeelhouders.
Een van de huidige voorbeelden van massa versluiering is De Wet Verbetering Poortwachter. Niet
overal maar veelal wordt die Wet met voeten getreden door werkgevers, UWV, Bedrijfsartsen,
keuringsartsen en de Rechterlijke Macht. En dat vinden we inmiddels normaal.
Het slaven drijven zit nu eenmaal in het bloed van de Nederlander, leuk of niet leuk, dat ontkennen
is zo’n narcistische sluier. We verbieden een boerka, waarom verbieden we zwarte piet niet ook!
De boerka is net zo’n traditie als zwarte piet en vrouwen besnijdenis ook.

Wat je als psychisch een beetje gezond mens nauwelijks kunt voorstellen is hoe die narcisten
achter hun sluiers echt denken. Dat wordt veroorzaakt omdat narcisten anders zijn gaan genieten
en zij het misbruiken van anderen volstrekt normaal zijn gaan vinden.
Doordat mensen in hun hersenen het door hen gepleegde misbruik van andere mensen gaan
vergoelijken, leren dat soort mensen zichzelf aan, anders te gaan genieten, want anders kunnen
zij niet meer met zichzelf door dezelfde deur, hun ego wordt dan te breed voor standaard deuren.
Waarom denk je anders dat die deuren in paleizen zo verdomde hoog en breed zijn!
Wat diezelfde psychisch steeds meer mismaakt gerakende mensen gaan doen, is vanuit die zelf
vergoelijking hun eigen daden zien als positief en goed. Uiteindelijk krijgen ze zulke denk kronkels
dat je in uiterste gevallen allerlei hedonisten aan het roer krijgt.
Als je als volk niet wakker blijft voor dit fenomeen gaat je samenleving er samen met de
beschaving aan onderdoor en we staan recht voor dat ravijn.
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Ik schrijf niet vanuit frustratie, ik schrijf omdat ik uit zeer diep doorleefde persoonlijke
levenservaring weet wat narcisten met je doen, zij genieten anders van het leven dan normale
mensen, zij genieten ervan te leven ten koste van anderen, ten koste van JOU!
Exact dáár halen zij hun bevrediging uit!
Ze versluieren hun boodschappen met wollige taal waarachter geen andere bedoeling ligt dan de
burger te misleiden en te misbruiken.
Ik schrijf omdat als er in een samenleving, van klein (huwelijk / relatie) tot groot (samenleving)
onbalans ontstaat, dus dat de stem van de narcist de overhand krijgt, die relatie / samenleving
kapot gaat omdat de narcist nu eenmaal op die manier geniet zonder dat die zelf inziet dat hij / zij
psychisch zo ziek is.
Niet alleen je baas maar ook zelfs je eigen ouders, je partner en je kinderen kunnen zulke
narcisten zijn geworden, dus ben waakzaam en ken de algoritmische gedragskenmerken.
Net zo geloven mensen, die geloven in de marktwerking ook écht dat zij het juiste doen maar de
feiten laten zien dat dit niet zo is, de marktwerking doet niets anders dan op korte maar zeker op
lange termijn vernietigen.
Zodat het volk in de onderstroom het langdurig falen van de overheid niet kan doorzien, wordt het
gedrag vanuit de bovenstroom versluierd gepresenteerd aan de onderstroom.
Dit versluierend gedrag van het narcistisch virus is inmiddels ver doorgedrongen.
Het complexe aan de persoonlijkheidsstoornis narcisme is de complexiteit van het leren doorzien
van de sluier die de narcisten als hun gereedschap gebruiken.
Zelf heb ik er decennia over gedaan dit te herkennen, vandaar mijn motivatie de kennis der
herkenning te delen.
De enige oplossing tegenover narcisme is het narcisme de rug toekeren want eenmaal narcist, is
die psychische schade in hen onherstelbaar, daarover zijn alle hulpverleners die het weten kunnen
het eens.
Dus de enige oplossing is het A detecteren en B stopen eraan mee te doen, als 10% van de
bevolking dat doet gaan we de goede kant op. Dat doen en durven doen is een keuze van de
eigen ziel ten behoud van de eigen ziel en voor de groei van de eigen ziel, daarin zit ook de
wederkerigheid besloten.
De inzet van de narcistische bovenstroom is, om in hun eigen belang en zelfs vaak blind voor de
gevolgen van hun gedrag, het grootste gedeelte van de wereldbevolking uit te roeien en te
reduceren tot 500 miljoen mensen waarvan het merendeel slaaf dient te zijn voor de kleine top
narcisten. Dit proces loopt al jaren ……….
Daarvoor diende het huidig volk eerst wel goeddeels psychisch te worden gebrainwasht en dát
deel van het plan is reeds geslaagd. (vandaar dat andere stukkie Noord-Koréanda)
Jammer voor de wereld dat de narcisten als machtshebbers overblijven.
De herinneringscentra Westerbork en het Indisch, herdenken alleen maar zonder dat zij het
misbruik van toen in het heden plaatsen, ook dat is een versluiering.
Een oude actie was ooit wat zou ik doen maar zonder het verleden op het heden te plaatsen.
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Kijk, ik heb ooit een kindertekening meegenomen vanuit een tijdens de oorlog tussen Bosnië
Kroatië en Servië kapot geschoten herinneringscentrum.
Die tekening lag weg te rotten in de regen en was overlopen door militaire kisten.
Na mijn scheiden van een jarenlange ernstige situatie vond ik het tijd dat deze tekening weer
terug ging naar het herinneringscentrum van vernietigingskamp Jasenovac in Kroatië.
Deze tekening getuigd van het feit dat de vernietiging van de beschaving steeds weer wederkeert
terwijl de onderlinge wederkerigheid niet geleerd wordt omdat dit niet in het belang van de
bovenstroom is.

In Hongerland ga ik nader in op het volgende;
Onze democratie is al nagenoeg gestorven aan
narcisme / nepotisme / hedonisme.
Diverse Gemeenten en Het Ministerie van Veiligheid
& Justitie zijn de voorbeelden van het enige waar de
bovenstroom de onderstroom nog in laat geloven;
de nepotistische versluieringen die zij de lijfeigenen
voor ogen houden.
Een groot gedeelte van het volk in de onderstroom
beseft dit niet.
De meeste mensen in de onderstroom leven in angst voor de bovenstroom.
Ik heb die angsten niet meer omdat ik er mijn voordeel mee heb gedaan dat de recherche mijn
brein in 1996, op basis van een valse zedenaangifte én op verzoek van mijn eigen partner die haar
ware aard versluierd hield voor de recherche, volledig heeft ge-brainwashed.
Ik heb die brainwash overleefd en ben daar meer dan volledig van hersteld, dus tik ik Justitie
Nederland al jaren op de schouder en juist daarom kies ik steevast wél voor het behoud van
de zuiverheid van mijn ziel.
Kennelijk had ik de filosofische kennis van Kǒngzǐ al diep in mijn ziel zitten.
Alvast een fijn Narcismis 2018 en een samen met 7 miljard andere mensen zo bevredigend
mogelijk uiteinde in 2030. Het narcistisch hedonisme wint namelijk steeds weer door het
onwetend houden en daardoor zwijgen van de onderstroom, dus wat is jouw keuze?
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