
!  
De grote poppenkast van het paradigma van de ziel 
Omdat Nederlanders stukken met een Duitse titel duidelijk niet openen nu een leuk stukkie

‘das große Marionettentheater des Seelenparadigmas’


For the record 

De mensen binnen onze Overheid, zoals Justitie, Politie en Onderwijs, snappen mij niet want dat 
kúnnen zij eenvoudigweg niet meer door hun denkbeperkingen die doorgeslagen Narcisme nu 
eenmaal als beperkingen van het nog autonoom kunnen nadenken met zich mee brengt.


Het is niet zo dat ik op een dag wakker werd en dacht; zo, nu ga ik de wereld eens even 
analyseren op psychisch gestoordheidsniveau inzake de Persoonlijkheidsstoornis Narcisme. 
Mijn zoektocht was eerst een terugvind-traject naar mezelf en vervolgens werd dat traject steeds 
groter en trad het buiten de oevers van de zoektocht naar mijn eigen ik. 


De trigger is eigenlijk de tekst geweest die rechercheur van politie Ton van der Linden in mijn 
keuken uitsprak toen hij mij thuisbracht na acht dagen van detentie in november 1996;

‘nu ben jij afgebroken, nu kan jij weer opgebouwd worden, doe er je voordeel mee’.   


Ik weet inmiddels wel dat Narcisten een bloedhekel hebben aan mijn analyses. 

De recherche is in staat, hangt ook van je eigen psychische staat van ontwikkeling af, om je met 
psychische methoden inderdaad helemaal te slopen, dat is mij toen in 1996 binnen acht dagen 
tijd gebeurd gedurende om en nabij 48 uren van zwaar verhoor, waarbij ik psychisch in een 
bodemloze zwarte put flikkerde. 

Ik ben toen gebrainwasht door een rechtssysteem, dat zich had laten manipuleren door zowel de 
valse aangeefster, de ondersteunende vals aangever én last but not least mijn toenmalige eigen 
partner die ik nota bene nog mijn hand boven het hoofd bleef houden. Het was een lange 
zoektocht te ontdekken dat ik was getackeld door een stel psychisch gestoorden.  

  

Ik moest door toedoen van dat onderzoeksteam van politie (Justitie Nederland) mijn harde schijf 
(brein/denken) zien te herstellen, dat is geen sinecure. 

Grappig genoeg is dat ik nooit een stoornis heb gehad, ik was psychisch alleen wat blind omdat 
mijn beide ouders gedrag stoornissen hadden. Ik ben in de 23 afgelopen jaren van onbewust 
psychisch zwak naar bewust psychisch sterk gegroeid waardoor het Nederlands Narcistisch 
systeem, Justitie Nederland inmiddels in de blote kont staat. Als iemand maar genoeg hekel aan 
mij krijgt wordt mij vanzelf wel een keer op creatieve wijze het zwijgen opgelegd.


In de wereld is de psychische persoonlijkheidsstoornis Narcisme doorgebroken als 
wereldepidemie. 

Dat is op zich niet nieuw, het is, zoals psychiater Atty Douma mij ooit al vertelde ‘een 
golfbewegingen der eeuwen’. Die narcistische golfbeweging van oorlogen en revoluties worden 
steeds weer de kop in gedrukt en dan begint het circus weer opnieuw. 


De huidige golfbeweging, die op kunstmatige wijze nu al 251 jaar is voorbereidt, wordt een 
wereldomvattende tsunami die o.a. tot doel heeft de wereldbevolking met zo’n 93% te 
verminderen. Die tsunami is niet veroorzaakt door milieu problematiek, die milieu problematiek is 
kunstmatig opgewekt door super narcisten, oftewel door psychopaten.

Ja, ja, de zoveelste complottheorie, ach joh niet meer nadenkende nep journalist, gebruik jouw 
bezwering ‘complottheorie denken’ maar als excuus om niet zelf te gaan nadenken en lekker in 
jouw luie paradigma te blijven hangen.


Het moeilijke woord ‘paradigma’ staat nergens anders voor dan hoe je hebt aangeleerd te denken 
en dus dingen te bezien en te beredeneren, het is je aangeleerd ‘denk script’. Je beredeneerd en 
beoordeeld dingen dus altijd vanuit je eigen denkscript, maar hoe weet jij of je script compleet is 
aan informatie, zoals over het desastreuze fenomeen van de ernstige vorm van Narcisme?


De Narcisten Buster
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Alle journalisten voor wie gebeurtenissen psychisch te groot zijn, benoemen die vervolgens als 
complottheorie, maar iedere journalist die dat beweert zonder erover te hebben nagedacht, op 
controleerbare feiten te hebben onderzocht, is qua psychische ontwikkelingskennis niet compleet 
ontwikkeld, dan kan zijn/haar visie slechts een ‘bezwering’ zijn van het ‘hen te grote’.

Lees anders ff de stukken Waarheid & Waarheid tweede editie op deze website. 


Mijn analyse van de Kersttoespraak van Willem Alexander is dus het rechtsreeks gevolg van wat 
de  Raad van State waarvan de Koning de Voorzitter mét Stemrecht (gezag) is, als overkoepelend 
boven Justitie Nederland staand orgaan met mij heeft uitgevreten.  

Wat weinigen zich realiseren is dat die zogenaamde Koning zonder bestuurlijke macht wel degelijk 
nog steeds dé macht heeft in Nederland middels zijn Voorzitterschap van de Raad van State, die 
ik jaren terug al zelf bewijsbaar geoordeeld héb als een corrupte organisatie. 

Ga het maar eens uitdiepen, als jij dat als journalist nog mag van jouw de adelhouder dienende 
eindredacteur!  De meeste journalisten durven niet eens meer autonoom en op eigen kracht aan 
onderzoeksjournalistiek te doen. 


Het grote ’N’ woord 
Ik heb redenen gehad om na te denken over Narcisme, wat narcisme is en wat het doet. 

Bij ernstig Narcisme krijg je altijd te maken met verborgen perversies die met Geld, Macht en 
Seks te maken hebben, vaak in psychisch en verborgen zeer complexe combinaties. 

Mijn nieuwe woord €urosuctie (afkomst van liposuctie) der adelhouders hangt daarmee samen.


Als je door omstandigheden de traditionele ui des levens 
tot  de bodem dient af te pellen, heel veel psychische 
lagen tegenkomt en ontleed hebt, denk je wellicht dat de 
kern van die ui kleiner wordt maar filosofisch gebeurt exact 
het terug omgekeerde, 

het zicht op het gedrag van wat je ontleed hebt wordt 
hoegenaamd alleen maar steeds meer alomvattend.

  

In 1996/1997 kreeg ik te maken met die valse 
zedenaangifte. Dat was zo’n drie maanden na de valse 
zedenzaak tegen politieagent René Lancée en in de 
tijd dat de zeer perverse Marc Dutroux werd 
opgepakt. De recherche dacht op basis van een 
perverse valse aangifte met mij ‘een grote vis’ te 
pakken te krijgen. Terwijl ik voor de Evangelische 
Omroep aan het werk was werd er een inval gedaan in 
mijn woonboerderij in Drenthe en zochten ze de volgens 
aangifte aanwezige 

‘brandkasten vol met kinderporno’.          

Helaas voor Justitie Nederland bestonden die volle brandkasten 
niet en ben ik een psychische booby trap voor hen geworden. 

	 	 	 	 	 	 	 	 (afbeelding Pixabay)


Ik werd in 1995 boos op een dame die mij, zonder dat ik dat door had, manipuleerde vanuit haar 
narcistische overwegingen. Nog geheel onwetend inzake het narcisme stuurde ik haar een boze 
brief. Zij overlegde die brief met haar broer, die verborgen psychisch ernstige stoornissen had en 
die broer adviseerde haar om een zedenaangifte te doen tegen mij en mijn vrouw. De broer deed 
een ondersteunende aangifte. Die dubbele aangifte is inhoudelijk pervers bizar gemanipuleerd en 
de politie vloog eerst vanuit kokervisie onprofessioneel uit de bocht en na zes dagen is er bewust 
een nepotistische koers uitgezet door het Openbaar Ministerie om in samenwerking met politie en 
een strafrecht advocaat de boel in een doofpot te douwen, ook vanwege het belang van de 
Evangelische Omroep.

Omdat ik uit die doofpot klom, kwam eerst mijn oude website met het retorische ‘Hoe Denk Ik’  te 
voorschijn met de nadruk op ‘ego’, sinds half 2018 is de Narcisten Buster website toegevoegd.     
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Mijn ex vrouw en ik werden in 1996 aangehouden en verhoord. Ik raakte door de psychische druk 
psychisch ‘van het padje af’.  Mijn vrouw, ernstig Narcist als zij was, hield daarentegen haar 
manipulatief brein helder en het duurde voor mij nog helemaal tot in 2014 dat ik pas helder kreeg 
wat er met mijn vrouw aan de hand was en wat de algoritmische kernwaarden van Narcisme zijn.  


Het rechercheteam en het Openbaar Ministerie hebben, mede vanuit kokervisie, in 1996 
gedurende die eerste acht dagen bewust zeer foute keuzen gemaakt.

Ik heb altijd op het standpunt gestaan, nog steeds, dat de politie iedere zedenaangifte serieus 
moet nemen, maar als gedurende zo’n onderzoek blijkt dat de aangifte vals is, dienen ze hun 
keutel in te trekken anders wordt het een stinkende strontbende.

Ze hebben in mijn geval hun keutel niet ingetrokken en nadien hun billen ook niet goed 
afgeveegd, dus het stinkt nog steeds naar hun stront.


Dat die zaak psychisch complex was, dat klopt zeker ja, óók voor mij, ik snapte nog lang niet wat 
narcisme was en die zaak zat vol met narcisme bij zowel de aangevers, mijn ex en in het Justitieel 
systeem zelf.    

Nogmaals, ik geef anno 2019 middels deze website les in deze materie maar die kennis wil het 
narcistenclubje Justitie Nederland helemaal niet hebben, zo ook het Ministerie van Onderwijs niet. 

Die kennis wil geen enkele leidinggevende narcist hebben en dat soort zit al vaak aan de leiding 
van organisaties, dan tonen ze je liever het ‘talk to my hand’ signaal. 

De Rijksoverheid wil ook helemaal niet dat de burger deze kennis heeft, want dan kunnen ze de 
burger niet meer psychisch manipuleren.


Het Openbaar Ministerie wilde mij in 1997 niet het complete strafdossier geven om zelf te 
analyseren. Ik bemachtigde dat echter toch op andere wijze (dankjewel!) en fuck you O.M.

Doordat ik dat dossier had kon ik het minutieus analyseren en zag ik dat beide valse aangevers, 
tijdens dat ik nog vast zat, bij een extra horen door de mand waren gevallen en Justitie wilde dat 
niet toegeven, ik moest coûte que coûte een foute man zijn.  

Ik hád absoluut begrip voor de gang van zaken gehad mits Justitie Nederland die omslag in het 
waarheidsvinding-onderzoek als oprechte ‘waarheidsvinders’ had toegegeven. 

Nu zeg ik; Fuck Them!

 

Maar ze maakten nog een heel fundamenteel pervers ‘foutje’. 

Er werd mij een grap verteld over deze perverse werkwijze binnen Justitie Nederland;

De Politie Noord Nederland had een bedrijfsuitje en de korpsen Friesland, Drenthe en Groningen 
gingen samen op hazenjacht. Wie het eerst terug was met een haas had het wedstrijdje 
gewonnen. Toen de korpsen Friesland en Groningen allang met een haas terug waren gingen ze 
maar zoeken waarom korps Drenthe nog niet terug was. Ze vonden korps Drenthe op hun knieën 
bij een vennetje en ze hadden een konijn bij de nek vast. Steeds weer dompelden ze het konijn 
met de kop in het vennetje en dan trokken ze die weer omhoog en riepen uit : ‘beken dat je een 
haas bent, beken dat je een haas bent!’   
Geheel in lijn met deze in 1997 aan mij vertelde grap maakte de recherche Drenthe, zeer wel 
mogelijk met het uiterst narcistische Openbaar Ministerie, een pervers foutje met mij. 


	 Justitie maakte vanuit frustratie een afbeelding uit een familievideo waarop onze nog jonge 
dochtertjes in onze besloten achtertuin in een opblaas zwembadje speelden en een van hen zelf 
spontaan vroeg ‘pap, mogen we in ons blootje?’, je hoort mij op band nog zeggen ‘als jij dat wilt’.  

Toevallig kwam er ergens in een fractie van een seconde het plassertje van een van hen in beeld 
tijdens de opname.  

Je moet al opletten om het moment überhaupt te zien, je moet nog veel meer moeite doen om het 
stil te zetten en er dan een videoprint van te kunnen maken, ons was het nooit opgevallen omdat 
het je niet bezig hield noch houdt. 

De recherche nam die moeite en misbruikte de door hen uit verband getrokken videoprint bij de 
verhoren van mijn toenmalige vrouw, alsof het ‘een foto’ was die ik gemaakt zou hebben en ze 
plakten die afbeelding ook in mijn dossier alsof ik die foto gemaakt had. 

Toen mijn vrouw eerder dan ik thuis werd gebracht poogde rechercheur Epko van der Schuur haar 
ertoe te bewegen onze video’s te gaan wissen. Pech voor hem, dat deed zij niet.

Pas veel later, toen onze dochters een keer dat bewuste familie videootje terugkeken, zagen wij 
dat moment voorbij flitsen en snapten wij de afkomst van die videoprint toen pas.  
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Laat ik nu én de video nog steeds hebben én het strafdossier én het feit dat er door Justitie 
Nederland moeite voor gedaan is die videoprint überhaupt  te maken en die print ook als 
kinderporno misbruikt is, kan ik stellen dat Justitie Nederland eigenhandig kinderporno heeft 
gemaakt en misbruikt van ons dochtertje vanaf materiaal dat absoluut geen kinderporno was/is. 

De videoprint is echter wel degelijk kinderporno geworden omdat het als zodanig is ingezet en 
misbruikt tijdens de verhoren en middels het dossier ook in diverse kopieën is verspreid. 
Vervolgens vindt iedereen, met formeel onze Koning als voorzitter van de Raad van State erboven, 
dat dit uit hoofde van ambtelijke betrekking van de recherche mag, dat zegt al zóveel over het 
heersend gedrag binnen de Elite!


Toen ik na 8 dagen verhoor, middels brainwashing tot een psychisch wrak was gemaakt, weer 
thuis zat vroeg ik mezelf af, ‘what the fuck is er gebeurd?’ 


What the fuck was er in 1996 gebeurd 

Nou, dat was een heel lange weg van mijn eigen psychische ui volledig af te schillen en toen werd 
om allerlei redenen, die kern van mijn ziel steeds groter en groter en groter omdat ik het algoritme 
van het narcisme beleefd en ook totaal ontleed had en heb. 

De rode draad van mijn herstel was narcisme analyseren zonder dat ik me realiseerde dat het 
narcisme betrof, ik deed dat intuïtief en rond 2009/2010 kreeg ik een heel groot cadeau.

Ik ontmoette Tony Buzan en filmde een documentaire over en met hem en kreeg al filmend twee 
masterclasses cognitieve vaardigheden en kennis over het menselijk brein, o.a. de werking / 
functie van onze linker en rechter hersenhelft. 

Tevens voorbeeldscholen gefilmd in Schotland en Engeland inzake cognitieve vaardigheden en 
met de toenmalige Ministers van Onderwijs gedineerd. In die tijd integreerde zij daar op de 
voorbeeldscholen die kennis zelfs al in het kleuteronderwijs.   


Laten Narcisten nu, als je hun gedrag analyseert, heel vaak kleutergedrag vertonen!

Halbe en Rutte, toen Halbe op moest krassen, twee volwassenen mensen die macht willen in 
Nederland vertoonden beiden duidelijk gedrag van verongelijkte kleuters, vol in beeld gebracht 
ook. De dader die zich voordoet als slachtoffer. Ga maar bestuderen hoe zielig ze zich gedroegen, 
dat is geen volwassen gedrag van top bestuurders maar een narcistisch trekje van manipuleren 
van het paradigma van het volk. 


Tussendoor met Justitie Nederland steeds meer ervaringen opgedaan inzake hun gedrag. 


In 2010 ontdekte ik dat ze op het Ministerie van Onderwijs een ingekomen brief niet op inhoud 
konden duiden.

Heden besef ik heel goed hoe dat kwam, het Ministerie van Onderwijs wenst niet dat het volk de 
kennis inzake narcisme krijgt want daarmee kan je narcistische manipulaties leren herkennen!


Ik heb gaande de jaren de perversiteiten van geld, macht & seks geanalyseerd vanuit overleven en 
helder krijgen van mijn ouders, ex, valse aangevers én de Overheid, zij gaven mij daar alle 
motivatie voor. 

Mijn toegepaste analyseer-methode is steevast mensen uitdagen en dan komt hun arrogantie die 
bij hun narcisme hoort, of hun diepere waarheid, te voorschijn.


Mijn beide ouders heb ik moeten analyseren op gebied van hun perverse gedragingen.

Mijn vrouw moest ik gaan analyseren op basis van haar perversies.   

De valse aangevers heb ik moeten analyseren op basis van hun perversies. 

Justitie Nederland en alles wat daar omheen hangt heb ik moeten analyseren op basis van hun 
perversies.

Ook in mijn camerawerk kwam ik over de decennia allerlei perversies tegen die ik analyseerde. 

Uiteindelijk kwam ik erachter; het betreft alom heersend bovengemiddeld Narcisme. 


Het unieke van mijn jarenlange speurtocht is dat ik de link kon maken tussen de werking van de 
twee hersenhelften en hoe teveel narcisme kan ontstaan op basis van jarenlange praktijk studie in 
het licht van mijn psychisch herstel, psychische schade dat mij bewúst is aangedaan door Justitie 
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Nederland.  Justitie Nederland moet dus niet zeuren dat ik hen heden in de blote kont zet en dat 
doe op basis van analyse van hun eigen gedrag, zij bevestigen ongewild keer op keer mijn gelijk. 

	 Zij dragen gebreide kleding (gedrag) en het enige dat ik steeds doe is het 

afhechting-knoopje (pijnpunt) uit hun gebreide kleding halen, dat draadje aan een piketpaaltje 
vastbinden. Door hen met hun gedrag te confronteren (een speld in hun gedrag prikken)gaan zij 
draaien en kronkelen en op die wijze trekken zij hun eigen kleding uiteen.

Uiteindelijk krijg je de ‘talk to my hand’ en maken zij zichzelf langs de narcistische meetlat op 
basis van hún eigen gedrag belachelijk. 


Zo’n piket-paaltje kan van alles zijn, dat met een misdraging van hen zelf te maken heeft. 

Dat gaat een narcist altijd vanuit (weet ik nu) narcistisch algoritme ontkennen en verdraaien en als 
ze wettelijk moeten reageren komt daar dan verdraaid en gemanipuleerd geleuter uit voort.

Het bekende ‘insteken, omslaan, doorhalen en aflaten gaan’.


Door hun draaikonterij trekken ze zélf hun gebreide kleding helemaal los tot ze in hun blootje 
staan. Dan gaan andere vazallen hun blootje weer snel afdekken want dat is de geldende mores 
binnen de narcistische wereld waar het smeermiddel het corrupt nepotisme is.

De boodschapper heeft het dan gedaan, dé standaard omkeer methode van iedere narcist.

Ik maak gebruik van de ‘terugomkeer methode’ en laat dat door henzelf doen.


Resultaat is dat ze vanuit onmacht nonsens bezweringen gaan opschrijven en als ze er dan ook 
niet meer uitkomen krijg je ‘talk to my hand’ en reageren ze niet meer.   


	 Een voorbeeld;

Mijn ex had beyond gedragingen waarvoor ik haar altijd de hand boven het hoofd heb gehouden, 
ook tijdens mijn verhoren in 1996, omdat het geen strafbare gedragingen waren noch zijn. Die 
beyond gedragingen waren A gewoon privé en B kon ik nog niet tot de diepere achtergrond 
daarvan doorbreken, ik snapte het toen gewoon niet en je hoeft wettelijk ook niet belastend te 
verklaren jegens je vaste partner.

Mijn ex was fan van de biografie van Marie Stuart, Queen of Scots, een koningin met veel intrige’s 
en seksuele escapades.

Toen ons huwelijk in 2015 op springen stond wilde mijn ex huwelijkstherapie. Ik was al steeds 
verder gekomen inzake de complexe gedragingen van mijn vrouw, al had ik de kennis over 
Narcisme en beyond nog niet compleet maar wel met andere bewoordingen beschikbaar. 

Ons huwelijk, weet ik achteraf, misbruikte mijn vrouw als façade waarachter zij haar ware zelf 
verschool, ze was een ander dan het masker dat ons huwelijk was. 

Tijdens de derde intake huwelijkstherapie verweet mijn vrouw mij, in bijzijn van de therapeuten, 
zielig kermend ‘ja maar, hij heeft een vriendin’.

Nou klopte dat op zich wel maar dat was pas kort ontstaan door gebrek aan gesprek thuis en 
door mijn persoonlijke groei, mijn vrouw hoopte op bijval van de vrouwelijke therapeuten en op 
het feit dat ik haar altijd al gespaard had door te zwijgen over haar gedrag.  

Ik was dan ook terecht verbijsterd dat zij mij dát verweet. Ik boog tijdens de derde intake voorover 
en zei tegen mijn vrouw waar de hulpverleners bij waren ‘jij hebt al járen een vriend!’. Ook toen (en 
nu) spaarde ik mijn vrouw door niet alles te zeggen (te schrijven) over die vriend!

Zó doen narcisten, ze spiegelen hun eigen misdragingen en projecteren die op de ander. 

De recherche in 1996, dom, dom en nog eens dom en ze zijn bewust nog geen reet veranderd!


Nu nog toegeven jullie, maar dat kan Justitie Nederland niet omdat het vergiftigd is met de zieke 
alom heersende Narcistische Mores. 


Wat ik er wel door heb opgelopen is een Narcisme allergie. Met Empathie gebalanceerd Narcisme 
is normaal en gezond, uit balans zijnd Narcisme komt niet voort uit een op natuurlijke wijze anders 
ontwikkeld brein, het is een jezelf aangedane stoornis op basis van verkeerde eigen keuzen.
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Mijn twee geschreven drieluiken 

Op mijn eerste website www.hoeDENKik.nl uit 2011, Essay Conclusie van Antwoord, Nederland of 
Egoland, met als toegift Justitie Nederland Corrupt benoemde ik het fenomeen nog als Ego.


Op mijn website www.narcistenBuster.nl 2018, begon ik ook met een drieluik, Nederlands Indië, 
NAM / Koninklijke Shell, De Glashelder Corrupte Rechtspraak en benoem ik het alles vernietigend 
manipulatief gedrag bij de juiste naam van de Stoornis: Narcisme.


Het Paradigma 

Ieder mens bezit een paradigma, dat zijn de gegevens van hoe ieders harde schijf (brein) twee 
partities (delen) heeft met daarop aangeleerde kennis die samen jouw ‘denk-script’ vormen, zeg 
maar de manier waarop ieder mens vanuit zijn/haar kennis de wereld ziet. 


Wat er op je eigen harde schijf komt te staan heeft alles met de gang van je leven te maken, welke 
gebeurtenissen worden opgeslagen en last but not least, de gemanipuleerde informatie/
onwaarheden waarmee anderen jouw denken infecteren.


Je eigen paradigma is hoe jij in de wereld staat en kijkt en die is veranderlijk zolang jouw harde 
schijf (denken) niet vastloopt of vol zit.  


De commercie, politici, en ook vaak je naasten pogen jouw hersenen te manipuleren om je 
datgene te laten doen waar zij behoefte aan hebben.

Daarom is het belangrijk deze kennis te hebben en zelf te blijven nadenken, niets zomaar te 
geloven want onzin is onzin, ook al wordt er iets beweerd door een corrupte rechter. 


Epiloogje deel 1 over dat de ‘onderklasse’ in hun paradigma anno 2019 nog denken een ‘samenleving’ te zijn. 

Heden is het zo, hetgeen steeds harder gaat, dat de bovenklasse zich schaamteloos al de Elite is 
gaan noemen en voor de burgerij die de samenleving vormen al net zo schaamteloos de titel 
‘onderklasse’ gebruiken.  

Zelfs de journalistiek maakt zich hier links en rechts al schuldig aan, geen zorg, het is bijna 
gebeurd allemaal met de samenleving, ’t is bijna klaar.

Het enige dat nog belangrijk is voor die onderklasse, waar ik toe behoor, is het behoud van de 
eigen ziel.  


Nou geachte onderklasse, onderstroom, aards plebs, u en ik hetzelfde, als u het nog niet wist, 
voor uw hogere en lagere Overheid bent u gewoon het Plebs van die Overheid. 

Vanzelf zijn er, net als tijdens de tweede wereldoorlog, de nodige collaborateurs die de Elite 
dienen, denk maar zo, ze weten niet beter vanwege hun beperkt paradigma. 


Princes Bea van Oranje Von Amsberg, Alex van Oranje Von Amsberg, Maxima van Oranje Von 
Amsberg-Zorreguieta, ’t is allemaal één met de Bilderbergers, Vrij Metselaars, 

Illuminatie-Narcisten, The United Nations-The United States die samen met de rest streven naar 
één wereldbestuur, waarbij veel leden van de Elite zelf er echter ook op mogen rekenen om 
tijdens, wat de geschiedenis in zal gaan als De Grote Eenwording, ook te sneuvelen.


Het paradigma van een Narcist kent vele denk beperkingen, ze schermen hun paradigma af met 
een schild dat hun paradigma niet meer kan veranderen, dát is de persoonlijkheidsstoornis.

Ik noemde dat op mijn eerste website ‘het vastgeklonken denken van mensen’, ik wist toen nog 
niet dat dit een kenmerk is van de stoornis narcisme.


Sorry voor hen die dat nog steeds als gewoonte doen, als je nog steeds met een vlaggetje langs 
de weg naar de leden van het koningshuis staat te zwaaien is je paradigma nog niet voorzien van 
de nodige kennis. Ik neem het dus niemand kwalijk dat zij dat nog steeds doen.

Het is echter op feiten gebaseerd wel exact hetzelfde als dat ik cadeautjes naar de Recherche, 
het Openbaar Ministerie, De Rechtspraak, de Overheid in het algemeen, de politiek en de 
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journalistiek zou brengen vanwege hun ‘eerlijke oprechte betrokken omgang’ met mij als burger, ik 
zou echt ziek in mijn hoofd zijn als ik dát zou doen.    


De messen van de Narcistische Elite der wereldleiders zijn al veel scherper geslepen dan de 
burgerij middels flut journalistiek te horen krijgt. Want wie van de super narcisten met het meeste 
geld de uiteindelijke macht krijgen in de nieuwe wereld orde valt nog maar te bezien.  Ook dat is 
maar een dun nep dingetje want er bestaat niet zoveel goud als de super Narcisten tezamen 
bezitten. Zelfs het bestaan van geld is slechts een paradigma geworden maar wel in handen van 
Narcisten en Narcisten vernietigen nu eenmaal alles ter zelfbevrediging.


Omdat het heden alleen nog maar om geld gaat en de liefde bijna dood is kan iedereen die dat 
nog beseft, snappen dat we in een eindtijd leven, ook dat is een simpel feit. 

Ten diepste geven Narcisten om niemand dan alleen om zichzelf, ook niet echt om hun kinderen 
en kleinkinderen en dát maakt hun zieke wijze van zelfbevrediging zo gevaarlijk. 


Kort geleden vond ik een website ‘Kritisch Denken’ die podcasts on-line zetten.  
Op hun website schrijven zij aan het begin;

Deze podcast kan je meest gekoesterde overtuigingen schade toebrengen! 
kritischdenken.info


Op mijn eerste website hoeDENKik.nl staat al acht jaar onveranderd op mijn homepage online de 
volgende tekst;

Het is open eerlijk en scherp geschreven, dus denk aan uw geestelijke gezondheid. 

De eerste persoon die in 2011 op mijn Essay reageerde was het Kabinet van Beatrix op verzoek 
van Hare Majesteit. Wat Narcisten over het algemeen doen is ‘doen alsof ze luisteren’ en 
vervolgens volgen ze vollédig de eigen agenda en doen ze niéts met wat je verteld / zegt / 
geschreven hebt.


Wie dan doorgaat met uiten (zoals ik) krijgt daarna ‘talk to my hand ! ’.  

Ik heb rechters en officieren meegemaakt, van alles en nog wat, zelfs een bedrijfsarts en zo gauw 
mensen teveel ’N’ krijgen, krijgt de burger (onderklasse) de hand  ! .  


Ken je hun algoritme, dan ga je de ’N’ personality’s, vol vertegenwoordigd in de Elite der 
wereldheersers, steeds sneller herkennen, ze voeren slechts een ‘luister toneelstukje’ op en als 
ware ’N’ers’, niet te verwarren met de BN’ers, volgen ze gewoon 100% hun eigen verborgen 
agenda. 


Ik blijf het bij herhaling vertellen, Narcisten werken met methoden die te beyond zijn voor gewone 
mensen om te begrijpen, deze stoornis kan je alleen doorzien met diepgaande ervaringskennis 
over de stoornis Narcisme.

Op een dag zie je dan dat bijna alles slechts show is, democratie, vrije pers, rechtschapenheid, 
oprechtheid, samen, liefde, wederkerigheid, dat zijn allemaal slechts loze / lege kreten die 
misbruikt worden in het grote poppenkast spel van de macht, geld, sekswereld der Narcisten.  
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Greta Thunberg, op 3 januari 2019 net 16 jaren jong, hield in december 2018 een gedreven 
speech voor de President, Executive Secretary en Secretary van de VN op de klimaat conferentie 
van de Verenigde Naties te Katowice. De titel van de conferentie is ‘Samen Veranderen’

Het transcript van haar perfecte speech in Engels en Nederlands;  

  

“My name is Greta Thunberg. I am 15 years old. I am from Sweden. I speak on behalf of Climate 
Justice Now. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn’t matter what we 
do. But I’ve learned you are never too small to make a difference. And if a few children can get 
headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do 
together if we really wanted to. 
But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only 
speak of green eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only 
talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only 
sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like is. Even 
that burden you leave to us children. But I don’t care about being popular. I care about climate 
justice and the living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small 
number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being 
sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the 
many which pay for the luxuries of the few. 
In the year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children maybe they will spend that day 
with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn’t do anything while 
there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing 
their future in front of their very eyes. 
Until you start focusing on what needs to be done rather than what is politically possible, there is 
no hope. We can’t solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in 
the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within the system are so impossible 
to find, maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders 
to care. You have ignored us in the past and you will ignore us again. We have run out of excuses 
and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, 
whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you”. 

"Mijn naam is Greta Thunberg. Ik ben 15 jaar oud. Ik kom uit Zweden. Ik spreek namens Climate 
Justice Now. Veel mensen zeggen dat Zweden slechts een klein land is en het maakt niet uit wat 
we doen. Maar ik heb geleerd dat je nooit te klein bent om een verschil te maken. En als een paar 
kinderen de krantenkoppen over de hele wereld kunnen halen door gewoon niet naar school te 
gaan, stel je dan eens voor wat we allemaal samen zouden kunnen doen als we dat echt zouden 
willen. 
Maar om dat te doen, moeten we duidelijk spreken, hoe ongemakkelijk dat ook mag zijn. Je 
spreekt alleen van groene eeuwige economische groei omdat je te bang bent om impopulair te 
zijn. Je praat alleen over het vooruitgaan met dezelfde slechte ideeën die ons in deze puinhoop 
hebben gebracht, zelfs als het enige verstandige wat je moet doen is om de noodrem te trekken. 
Je bent niet volwassen genoeg om het te vertellen zoals het is. Zelfs die last laat u aan ons 
kinderen over. Maar ik geef er niet om populair te zijn. Ik geef om klimaatrechtvaardigheid en de 
levende planeet. Onze beschaving wordt opgeofferd voor de mogelijkheid van een zeer klein aantal 
mensen om enorme bedragen te blijven verdienen. Onze biosfeer wordt opgeofferd zodat rijke 
mensen in landen als de mijne in luxe kunnen leven. Het is het lijden van de velen die voor de luxe 
van enkelen betalen. 
In 2078 vier ik mijn 75ste verjaardag. Als ik kinderen heb, zullen ze die dag misschien met mij 
doorbrengen. Misschien zullen ze me over jou vragen. Misschien zullen ze vragen waarom je niets 
deed terwijl er nog tijd was om te handelen. Je zegt dat je boven alles je kinderen liefhebt, en toch 
steel je hun toekomst voor hun eigen ogen. 
Totdat je je gaat richten op wat er moet gebeuren in plaats van op wat politiek mogelijk is, is er 
geen hoop. We kunnen een crisis niet oplossen zonder het als een crisis te beschouwen. We 
moeten de fossiele brandstoffen in de grond houden en we moeten ons concentreren op het eigen 
vermogen. En als oplossingen binnen het systeem zo onmogelijk te vinden zijn, moeten we 
misschien het systeem zelf wijzigen. We zijn hier niet gekomen om wereldleiders te vragen om te 
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geven. Je hebt ons in het verleden genegeerd en je negeert ons opnieuw. We hebben geen 
excuses meer en we hebben bijna geen tijd meer. We zijn hier gekomen om je te laten weten dat 
er verandering komt, of je het nu leuk vindt of niet. De echte macht is van de mensen. Dank je". 

Even die foto van de VN’ers wat groter.


Ik ken rechters, allerlei bestuurders, politici en journalisten, die kijken over het algemeen net zo als 
deze V.N.’ers luisteren en geven belangstellend met hun hoofden knikjes en begripvolle 
glimlachjes. Denk jij dat ze écht luisteren?


Neen mensen, van klein tot groot hebben Narcisten hetzelfde fenomeen, zij luisteren alleen naar 
hun eigen interne dialoog, naar het eigen belang en of er voordeel mee te behalen is, garen te 
spinnen is van zo’n mooie speech als die van Greta Thunberg. 

Het is allemaal poppenkast. 

Een organisatie als de V.N. misbruikt zo’n speech als gaslighting naar de wereldbevolking, zo van 
‘kijk eens naar hoe goed wij zelfs luisteren naar kinderen’, ook dat is stront gooien in de ogen van 
de wereldbevolking, de grote poppenkast show!

Een groot deel van de wereldvolkeren die geloven in rechtschapen heersers gaan dan ook 
geloven dat de V.N. wat zal doen met wat Greta terecht uitspreekt, de speech van Greta wordt 
door Narcisten, net als wat een oude Katholieke ‘aflaat’ was, verkocht aan de wereldbevolking. 


Als je de kennis inzake Narcistische gedragingen niet hebt is je denkwereld, je paradigma 
automatisch ook te klein om oprecht te kunnen functioneren.


Die ‘ui’, waar ik eerder over schreef in dit stuk, is zo groot geworden omdat mijn kijk/denk horizon 
door de verkregen kennis vele malen groter is geworden dan de afgepelde kern van mijn eigen 
leven. Je krijgt met die kennis veel meer overkoepelend inzicht, klein begonnen over mijn 
ontsluierde ouders en ex naar heden de ontsluiering van de Illuminatie filosofie. 


Vanuit die grotere denk/kijk horizon, een breed paradigma, is het simpeler alle feiten waarover 
allang door anderen is nagedacht ook te kunnen verbinden op basis van het narcisme als de alles 
verbindende algoritmische sleutel en zie je dat het hele Illuminati grondbeginsel niets anders is 
dan Narcistisch gemotiveerde bedenksels van en door zieke geesten. 


De Bilderberg Groep is niets anders dan een tak van de in 1784 verboden Illuminatie die daardoor 
met hun filosofie en denkwijze ondergronds verder zijn gegaan. 

De Narcistische Illuminatie en Bilderberg Groep zijn er omwille van hun zieke bedenksels bij 
gebaat dat de wereldwijde onderklasse, blind, doof en ook bang zijn voor de volle waarheid. 

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van fenomenen als nep democratie en media verslavingen. 

Vandaar ook dat die hele verzamelde groep Elite de macht wenst over álle media, dat Hitler die 
macht en techniek nog niet had maakte o.a. dat hij in zijn doelen faalde.

Iemand zonder kennis inzake het Beyond gedrag der zware Narcisten zal van een schema als op 
de volgende pagina geen snars kunnen, maar ook niet willen snappen. 

Dat wat zich journalist placht te noemen noemt het meestal gelijk een complottheorie ‘omdat ze 
er met hun verstand niet bij kunnen’ en daar ook geen moeite voor doen.

Zie in het schema ook even de Council on Foreign Relations, de CFR, daar kom ik op terug. 
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De nog zeven bestaande Koningshuizen binnen Europa, ontstaan uit eeuwen van inteelt en 
nepotisme, zijn afkomstig uit wat nu grofweg Zuid Duitsland en Oostenrijk heet. Het zijn families 
die elkander de macht overdragen en dat meestal op basis van zelf uitgeroepen, dus Narcistisch 
Koningsschap.

Als je de afkomst van het Nederlands Koninkrijk even onderzoekt zal je zien dat het een eeuwen 
terug zelf uitgeroepen Koningschap is en dat er in de huidige familie zelfs een breuk zit in de 
zuivere bloedlijn. 

Dat we in ons Volkslied zingen van ‘Duitsen bloed’ te zijn is ook zo. Aan dat hele ‘van Oranje’ 
verhaal vasthouden is iets wat ooit een kleine erfenis was van een stukje land in Frankrijk, zo 
groot als anderhalf keer Texel. Dat gebied is allang volledig Frans bezit. Dat ‘Van Orange’ is 
letterlijk poppenkast franje en Von Nassau is oud Duits bloed. 

Al die Koningshuizen stammen in de oudheid uit het gebied van huidig Zuid Duitsland. 

Voor wie staan we eigenlijk met die vlaggetjes te zwaaien als de Koninklijke familie langs rijdt, zelf 
al eens nagedacht over onze haat tegen Duitsers als we tegen hen moeten voetballen?


Even een sub epiloogje over dat de ‘Bovenklasse’, de zelf uitgeroepen Elite, die vanuit hun Narcistisch 
paradigma ‘hun’ samenleving €urosucken.  

Ik vroeg me al heel lang af hoe gestoord je moet zijn als je als koning, koningin, prins of prinses 
ook écht zelf gelóóft dat je inderdaad een koning, koningin, prins of princes bént!


Zolang je doet alsof je dat bent, die rol speelt en erkent dat je die als je eigen machtsmiddel 
gebruikt over de onderklasse over die je heerst, dan zit er al iets in je psyche waar ik ernstige 
twijfel bij heb maar dan klopt er nog wel iets van je psyche. 


Geloof je écht dat je zo iemand bént, omdat het zo aan je door is gegeven en gewoon ooit maar 
aldus is uitgeroepen, tja, sorry hoor, dat spelletje hoort bij kleuters op de kleuterschool.

Dat nog steeds geloven als volwassen mens op basis van doorgegeven rechten die niet eens 
deugdelijk zijn, oei oei oei, sinterklaas, kerstman, toverfee, de ooievaar die kindjes brengt, 
toverkollen etcetera etcetera etcetera en dan eet je vast nog heel regelmatig een suikerspin en 
zuig je ook aan een zuurstok.
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Over het zuigen aan zuurstokken gesproken;

Ooit gehoord van ‘de Almanak van Gotha’ ?

De eerste almanak van Gotha is uitgebracht in 1763, dat zit dicht bij de data die ik nog ga 
benoemen in het hoofdstuk verderop……


Gotha is een plaats in Duitsland. 

Die almanak wordt nog steeds uitgegeven en kun 
je bestellen voor  £ 120.

In die almanak kunnen mensen van adel kijken 
naar huwelijksmogelijkheden met andere 
adellijken (mensen met een afgestorven ziel zijn al 
een soort van dood dus klopt adel-lijken ook wel 
weer), die almanak is een soort van doorfok 
naslagwerk. 

Zo’n doorfok naslagwerk werd na eeuwen echt 
nodig omdat al die adellijken er onderling nogal 
op los fokten om op die wijze kapitaal te 
behouden of middels met wie je neukte zette je 
de bloedlijn door en fokte je kapitaal naar binnen.       


In de middeleeuwen probeerde de Koning van 
Engeland de Schotten op basis van het recht op 

‘jus primae noctis’, ‘het recht van een feodale 
heer’, Schotland uit te fokken, onder het mom van;

als we dan niet van ze kunnen winnen dan fokken we ze eruit.

Zoek gerust ff op. De landheer had het recht iedere bruid als eerste te neuken.


Hoever die adelijke drang verslaafd is aan titels, dat ga je zien als je het even onderzoekt. Dat wij 
allen een koningshuis ‘van Oranje’ hebben, oftewel ‘Orange’, gaat echt helemaal nergens meer 
over. Dat is slechts opsmuk en versiering van doorgegeven titels waar niets meer achter zit, 
Orange was ooit van de familie maar allang niet meer, het is puur decoratieve leegheid. Die titel is 
ook nog een beetje gejat en moet ook nog steeds gedeeld worden met Georg Friedrich Ferdinand 
Prinz von Preußen, Hoofd van de familie Hohensollern, die ook Prinz von Oranje én net zo duits is 
als Keizer Wilhelm II. 

En Georg wil Huis Doorn, waar de Duitse ex-keizer Wilhelm II met toestemming van Wilhelmina 
asiel vond na de eerste wereldoorlog, nog steeds terug krijgen van de Nederlandse staat.


Wat nog weer wél Orange is, is de dochter van Koninklijke KPN Nederland die een 
dochteronderneming hebben in Frankrijk genaamd Orange en volgens mij was of is onze 
koninklijke familie daar weer wel adelhouder van. 


Koningin Wilhelmina trouwde met Heinrich von Mecklenburg-Schwering en zij waren via de 
bloedlijn achterneef en achternicht van elkaar via onder andere de Russische Tsaar Paul 1.

Bij het fokken van dure paarden kijken ze terug tot in de vijfde generatie om inteelt te voorkomen.    

Kwam Máxima plots om de hoek vliegen. Ik dacht steeds ‘waar komt die vandaan helemaal uit 
Latijns Amerika’. Okay, Alex heeft haar in Spanje ontmoet want Máxi werkte al in Europa.


Máxima was qua behoud van de bloedlijn wel echt vers bloed voor het doorfok programma.

Sorry hoor, ik denk niet zo, dat doet de adel zelf (zie de Almanak van Gotha), ik noem het alleen 
even bij de naam zo het al eeuwen gaat.


Ga je dan doorspitten op Máxima vindt je ook de ware reden dat zij zeer geschikt was voor het 
verder doorfokken van de bloedlijn, Máxima was doorwrocht met het Duitse bankwezen dus een 
uitstekend familielid ten behoeve van advies en beheer van het familie kapitaal.

Dat Mícro krediet, mooie dekmantel zodat iedereen de verkeerde kant op kijkt. 

Máxima doet vanzelfsprekend als voormalig vicepresident van wel drie banken aan máximaal 
beheer van reeds bestaand familie kapitaal van de Von Amsberg’en.   
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Wikipedia:

Na haar studie economie ging Máxima in New York wonen. Van juli 1996 tot maart 1998 was zij 
vicepresident Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop bij de bank HSBC James Capel Inc. 
Aansluitend was zij tot 1999 bij de bank Dresdner Kleinwort Benson vicepresident afdeling 
Opkomende Markten. Daarna vervulde zij tot augustus 2000 de functie van vicepresident 
Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank. 
Máxima is dus héél hard carrière gemaakt en zat al snel op een hoog niveau bij Duitse banken, 
alwaar sinds eeuwen ook de Adel vandaan komt. 


Epiloogje deel 2 over dat de ‘onderklasse’ in hun paradigma anno 2019 nog dacht een ‘samenleving’ te zijn. 

Zwaaien voor het Koningshuis en vechten tegen het Duitse voetbal is dus een vette paradox. 
Mensen met ernstige stoornissen hebben ook veel last van ernstige paradoxen, verkrachters die 
zeggen dat ze de liefde met hun slachtoffer wilde bedrijven, de Forensische Klinieken hebben hun 
handen vol aan dat soort geestesgestoorden.  


Maxima is aangerukt omdat er hoog nodig wat vers bloed in de familie moest, van verder weg dan 
uit de Europese koninklijke families en een randje mogelijk foute achtergrond was zo erg nog niet.


Bea die het kapitaal van de familie, geschat op € 1.000.000.000 bewaakt, neen zegt de 

RijksVoorlichtingsDienst dan ‘Alex heeft geen aandelen Shell’. Willem III maakte Shell echter gelijk 
bij de oprichting al Koninklijk en straks, als Alex met pensioen gaat schuiven ze die niet bestaande 
aandelen zo belastingvrij door. 

   

Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria Prinses van Oranje Von Amsberg, krijgt straks bijles bij 
de Raad van State inzake Narcisme, oftewel in Volksmisleiding ten bate van het familiekapitaal en 
krijgt daar een zakcentje voor van € 1.500.000, dat is slechts marginaal ten opzichte van hun 
familiekapitaal dus dat doet Amalia wel heel lief voor de belastingbetaler, zeer goedkoop.  


Bootje opknappen, koetsje opknappen, paleisje opknappen, geen belasting betalen en gratis 
wonen, toe maar. 

Koopkracht voor de burger gaat vooruit zeiden de narcisten in de politiek, de voorspelbare 
waarheid was en is dat de onderklasse er in koopkracht zwaar op achteruit gaat in 2019.


Dan dat het behouden van een Koningshuis goed is voor de handelsbelangen. 

Tja, nogal wiedes als zij zelf de onzichtbare grootaandeelhouders zijn!

Ga die geschatte 1 miljard (€ 1.000.000.000) vermogen eens ontleden, o nee, dat is nog altijd de 
Koninklijke onschendbaarheid. 

Ken je geschiedenis en hoe de Koning zichzelf ooit tot Koning uitriep met goedvinden door 
andere mogendheden, dus belangen vertegenwoordigers.   


Het Groningenveld wordt door de NAM —> Shell —> Adelhouders leeggehaald want de 
compressoren van de UGS Norg draaien, zo wij dagelijks dag en nacht vernemen. continu door.


Waarom we in Nederlands Indië knokten is ook niet meer relevant, die waarheid wordt zelfs door 
de belangen organisaties verzwegen en het lopende onderzoek van vier miljoen is ook duidelijk 
een farce die Premier Vaasje, wiens eigen vader al handel dreef met Nederlands Indië, monitort. 


Dan onlangs (januari 2019) in het ‘nieuws’ dat het Koningshuis plannen heeft kunst te verkopen uit 
Nederlandse musea. Dat kan niet zomaar en een museum heeft al gezegd dat dit ‘on koninklijk is’ 
hetgeen iets zegt over ons Koningshuis dat zij dat zelf kennelijk niet meer vanuit hun ziel inzien. 
Én een historicus heeft al gezegd dat die kunst veelal is aangeschaft door Willem II die dat 
bekostigde met geld van de burgerij, dús!


Dat er in de wereldnatuur veel mis is mag iedereen duidelijk zijn maar waaróm dat zo is, die 
waarheid horen weinigen omdat ze er zichzelf niet écht in verdiepen en het milieu probleem zowel 
een afleiding als een angst scenario is voor de onderklasse wiens paradigma’s op een laag pitje is 
gebracht met asociale media, slaperige onderklasse waar adelhouders hun voordeel mee doen. 
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De Rechtspraak heeft sinds eeuwen de bloedlijn van de koninklijke familie rechtgetrokken met 
allerlei kunst grepen. Eigenlijk vind ik daarom dat De Rechtspraak meneer Emile Ratelband dan 
ook best zijn zin had kunnen geven met zijn gestoorde wens van 20 jaar verjonging op papier. 

Onze rechtspraak is op zichzelf inmiddels bewijsbaar een poppenkast alwaar slechts nog 
toneelstukjes nepotisme ten tonele worden gebracht ten bate van de Elite.  

Al die rijke Koningshuizen zijn heel gewoon juridische handjeklap families der vermogenden.


Toen Joop den Uijl Minister President was werd Prins Bernhard Von Lippe-Biesterfeld, de vader 
van Beatrix Wilhelmina Armgard Von Lippe-Biesterveld, gepakt op aannemen van smeergeld. Dat 
had ons Koningshuis de kop kunnen kosten maar Den Uijl streek dat glad. Niet alleen omdat 
Juliana gedreigd zou hebben met aftreden en Beatrix anders wellicht ook geen Koningin meer 
wilde worden, het zou een constitutionele niet opportune crisis kunnen geven.

O, wat was dan het erge aan zo’n constitutionele crisis, wat was daar niet opportuun aan 
geweest?  Kwam de hele Elite dan in de problemen? 

Gewoon even de Staatkundige kaarten shuffelen en opnieuw beginnen op waarlijk democratische 
grondslag!  Het buitengewoon betrouwbare Koningshuis dat speelde met smeergeld moest dus 
kennelijk blijven vanwege hogere onzichtbare machten en krachten!


Dit Koningshuis maakt onderdeel uit van de grotere verborgen agenda van de wereld Elite 
geachte onderklasse, huidig reeds behoorlijk slaaf en toekomstig zeker slaaf van de kleine Elite 
die overblijft in de nieuwe wereldorde. 


Je ziet gewoon dat de Staat Nederland met hun onderklasse feitelijk gewoon een bedrijfje is van 
o.a. de Koninklijke familie.

Ook zie je dat leidinggevenden steeds openlijker gaan praten over de ‘Elite’ van de wereld 
tegenover de onderklasse. Alleen Narcisten praten in dat soort termen, of ouderwetse Adel. 


Martti Koskenniemi, een hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Helsinki gaf in 
november 2018 een lezing in het Vredespaleis te Den Haag over de ‘onderklasse’. 

Hij toonde begrip voor de boze onderklasse die de elite hekelt. Een quote van Koskenniemi; 

‘het wordt tijd dat wij ons weer over hen ontfermen’.  

	 Weer zo’n opgestane nep Jesus als Jesus ff niet thuis is!  ‘Ontfermen’ uitspreken als 
hoogleraar, net als de banken en de politiek en de rechtspraak zich ‘ontfermen’ over de 
onderklasse —> onderdanen, zolang ze die nog nodig hebben om hun €urosuctie op de 
onderklasse te kunnen plegen.

 

Besef: zoals hoogleraar John Lennox al schreef, omdat iemand gestudeerd heeft hoeft het 
helemaal niet waar te zijn, daar dien je zélf over na te denken!


Ontfermen hoort namelijk bij liefde. 

Ontfermen hoort nooit bij bestuurlijke functies.

Dat zo uitspreken / zeggen is een vorm van disinhibitioneel Narcisme.

Als je het Beyond van Narcisme snapt en de grondbeginselen van de Illuminatie bekijkt, hoe dat 
gegaan is, zal je zien dat je niet meer bang hoeft te zijn en alleen nog maar hoeft na te denken 
over het behoud van je eigen ziel. 

De alles vernietigende Narcisten zijn namelijk allang ver over de grens van de aarde zelf heen 
gegaan en Narcisten zijn allang in de meerderheid en Narcisten zijn niet te stuiten, 

dat is namelijk hun manier van zelfbevrediging halen middels geld, seks, macht.

Dus de aarde kentert richting de nieuwe wereldorde en is al heel ver gekanteld!  


In die jaren 60, waar die Martti Koskenniemi het nogal over heeft als oorzaak van de huidige 
situatie, waren er ook al mensen die zagen hoe de wereld ontspoorde.

Nogmaals, als je het Narcisme in je denkscript nog niet snapt, het beyond gedrag dus ook niet, 
snap je mijn hele website niet en zal jij ook de volgende voorbeelden afdoen als bullshit. 

Wás het maar bullshit!
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Het onder tafel geveegde Illuminatie plan waar de Bilderberg Groep, dus met naam en toenaam ook ons 
koningshuis (steekpenning gevoelige mede oprichter Bernhard —> dochter Bea —> zoon Alex) onderdeel 
van uit maakt hetgeen ook klopt met hun gedrag en kapitaal en wie in de Bilderberg Groep is uitgenodigd 
volgt hun doel vervolgens ook 

1) Op 1 mei 1776 heeft Adam Weishaupt zijn plan voor de nieuwe wereldorde uitgebracht in zijn 
Illuminatie plan.

Van zijn hand lijken ook meerdere geschriften te zijn zoals onder andere kennelijk ook een extreem 
seksboek waarin seks en liefde zijn losgekoppeld en seks alleen nog hedonistisch is. 

2)

Toeval of niet, op vier juli 1776 ondertekende de grondleggers van dertien Amerikaanse staten de 
onafhankelijkheid van Koninkrijk Engeland. 

De Verklaring kondigde aan dat de Dertien Koloniën in oorlog met het Koninkrijk Groot-Brittannië 
zichzelf als dertien onafhankelijke soevereine staten zouden beschouwen, niet langer onder Britse 
heerschappij. Met de Verklaring namen deze nieuwe staten een collectieve eerste stap richting de 
vorming van de Verenigde Staten van Amerika. De verklaring werd ondertekend door 
vertegenwoordigers uit New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New 
York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Delaware, Virginia, North Carolina, South Carolina en 
Georgia.

1 + 2 = 3)

In Georgia staan sinds 1980 de Georgia Guide Stones, zo goed als in de achtertuin van oud 
president Jimmy Carter, op die stenen zijn de waanideeën van de Illuminatie ingebeiteld. 

Die stenen zijn geplaatst door een officieel voor iedereen onbekende meneer Christian welke 
naam afgeleid kan zijn van Christian Rosenkreuz, van de Rozenkruisers.  

Christian en Adam stammen uit Duitsland, beiden Jezuïeten en beiden hadden nogal wat 
omstreden denkbeelden die overeenkomen met gedrag van ernstige Narcisten. 

Zal wel toeval zijn of een complottheorie vanzelf….

Ze zijn allemaal, net als de Rothschild’s die ook uit de achttiende eeuw stammen, uit Duitsland 
afkomstig zijn en hun hebben hun vermogens veelal over de eeuwen opgebouwd.


Wat begon als de Illuminatie van Adam Weishaupt bestaat nu uit drie eenheden die boven de 
CEO’s staan, allen non democratische Elite groepen die de schijn-democratie aansturen.

Een CEO, oftewel the Chief Executive Officer van bijvoorbeeld Shell is niet de hoogste baas maar 
staat ook weer onder iemands gezag, of gezag van anderen, gezag van adelhouders.  

Zo heb je de Bilderberg Group met als officiële website bilderbergmeetings.org, in 1954 mede 
opgericht door wijlen Prins Bernhard. 

De Trilateral Commission met als hun website trilateral.org,  in 1973 opgericht door David 
Rockefeller. 

De in 1921 opgerichte Council of Foreign Relations met als hun officieel website CFR.com waar je 
de naam van David Rockefeller ook weer in tegenkomt. 

Vanzelf mogen we de V.N. uit 1945 en ook het Internationaal Gerechtshof en het Vredespaleis te 
Den Haag uit 1913 niet vergeten. 

Het Vredespaleis is in basis voorgekomen uit het idee van de Russische Tsaar Nicolaas II (hele 
familie uitgemoord eind eerste wereldoorlog) die in 1889 de eerste oproep deed voor een 
internationale vredesconferentie te Den-Haag, zijn naam kom je ook tegen in het audioverhaal 
(bijlage) van Myron C. Fagan.  

 

Een methode van de zittende Elite / macht is dat zij het onderwijssysteem zo hebben ingericht  
dat de leerling leert te denken in voor de Elite nuttige paadjes in het paradigma van de 
onderklasse, welke onderklasse daardoor met name niet leert zelf autonoom na te denken. 

Ons onderwijs is niet voor niets al decennia een puinbak en is slecht en beperkt. 

 

Ik zet een audio opname op de website van  Dhr. Myron C. Fagan uit eind jaren 1960, die is lang 
ja, toch de moeite waard. Het gaat onder andere over de C.F.R. organisatie die tot de oude 
Illuminatie structuur behoort.

Fagan was, zoals gebruikelijk middels indoctrinatie in de US, een fel anticommunist en zo werkte 
hij ook aan een lijst met vermeende communisten. 
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Het elfde rapport voor On-Amerikaanse activiteiten van de Californische wetgevende macht heeft 
het volgende gezegd over de anticommunistische lijsten van Fagan;

Maar degenen die hun fout hebben ingezien en de frontorganisaties hen in walging en 
ontgoocheling hebben achtergelaten, staan vaak nog steeds als subversieven op de Fagan-lijsten 
en daarin ligt het gevaar van een niet-officiële organisatie die zich ertoe verbindt om lijsten met 
vermeende subversieve organisaties en individuen te publiceren. Ze hebben niet de faciliteiten, 
noch de autoriteit, noch de ervaring om deze zaken op een deskundige manier te behandelen en 
daarom produceren ze een enorme hoeveelheid schade door vals beschuldigende individuen die 
niet alleen loyaal zijn maar ook enorm hebben geprofiteerd van hun ongelukkige ervaringen in zijn 
gelokt in communistisch frontgroepen. 
De vraag is hier wie of de echte manipulerende Narcist was die de waarheid geweld aan deed, 

hoe groot was het narcistisch gehalte bij wie? Wie heeft daar wie gespiegeld en het eigen zelf 
geprojecteerd.


Door deze gang van zaken ontdekte Fagan dat zijn paradigma verkeerd werd ingevuld, zijn hele 
carrière werd aan de kant geschoven en daarom heeft hij openheid van zaken willen geven over 
zijn verbreed paradigma en de hem bekende machtsstructuur middels drie LP’s.


Zijn motivatie spreekt Fagan aan het eind uit, zijn hoop dat mensen zelf zouden gaan nadenken 
en wakker zouden worden.

De gele hesjes beweging doet heden hetzelfde.

Greta Thunberg met haar ouders doen ook hetzelfde. 


Het is even uitluisteren, de CFR komt ook aan bod, het is drie ouderwetse LP’s lang.

Korte versie nu, lange versie spoedig (zie bijlagen).


Ander voorbeeld uit de jaren 1960;


Een TV serie uit Engeland 1967-1968, ’The Prisoner’ van 
Patrick McGoohan.

17 afleveringen.

Heb ik gezien als jonge knul. Is nog steeds te koop.

Nu nog genoeg over te vinden op het internet.

Ook interessant.


In de laatste aflevering zie je de rechterlijke Elite en hoe 
de onderklasse zich verweert, door te zingen of te 
lachen.

Of de Elite trekt iemand juist uit de onderklasse in hun 
Elitaire macht. 

Van dit laatste voorbeeld zie je vaak hoe politici zijn 
veranderd en zijn geworden als zij eenmaal bij de 
Bilderberg Groep op visite zijn geweest. Je ziet een 
schim die over is van wie of zij ooit waren.

Ga maar kijken!


Ik weet zeker dat het gehele Narcisten machtssysteem (Illuminatie / Bilderberg Groep / 
Adelhouderswereld) zo werkt dat iedereen die daar binnentreedt ontdaan wordt van zijn/haar ziel 
en overgaat in Narcisme als hun heilige religie. 

Dat de Illuminatie grondbeginselen vaak worden gezien als een Luciferiaans geloof, sorry voor het 
afnemen van die illusie, het is gewoon een ziek bedenksel van zware narcisten.


Het angstbeeld dat over de Illuminatie wordt verspreidt dat het de Duivel is, nee hoor, gewoon de 
vet doorgeschoten persoonlijkheidsstoornis Narcisme. 
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Of een film uit 1973, Soylent Green. 

Zoek maar op wikipedia, je kunt ‘m nog steeds bestellen ook.

Ik zag ook die film al jong. 


Jaartal is 2022, agenda 21 van de V.N. is al vervangen met Agenda 2030.


Zoek de gelijkenissen tussen 1973 en heden, fijn gezellig vrije-tijds verdrijf. 

Vrouwen als vaste inboedel van gemeubileerde appartementen voor de Elite, een zegen voor een 
narcist. 


Nog een aardige film is ‘The Truman Show, van Jim Carrey. 1998.


Heeft alles met zo’n paradigma te maken, 

het niet of wel zien van de realiteit. 


Slaapt hij nou? —>
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Belangrijk om te weten is; om iemand te mogen bestempelen als iemand met een 
persoonlijkheidsstoornis is er een vast vereiste dat er sprake moet zijn van 

‘waardevermindering van normen en waarden ten opzichte van het normale sociale’ 

 

Leg dat vereiste gegeven alleen al op hoe de waarden en normen in Nederland zwaar zijn 
afgegleden. Het Narcisme groeit en heeft al indiscutabel zichtbaar, ernstige waardevermindering 
van de normen en waarden binnen de samenleving gegeven. 


Ik schreef over het narcistisch onderwerp onlangs aan een Dominee die voor de Evangelische 
Omroep werkte, een dominee met die ik heb samengewerkt. Ik schreef hem wat narcisme doet 
met de samenleving en dat in ‘het geloof werkzaam zijn’ ook vaak een marktconforme mammon 
manier is geworden om een inkomen te verdienen. 

Hij gaf mij nog nog wel netjes antwoord maar dat hij inzake de kennis verspreiding omtrent 
narcisme niet kon helpen.


De steeds sneller afglijdende waardevermindering van de normen en waarden, mede door media, 
politiek en de rechtspraak, duiden ernstig richting de reeds massaal heersende volksziekte, 
persoonlijkheidsstoornis Narcisme. 


Zo’n waardevermindering zie je, oa.a door van alles dat krom is recht te lullen middels nepotisme. 

Zwaar doorgeschoten Narcisme zal nu gaan tonen wat er over is en zal blijven van de aarde met 
93% minder mensen.


Enjoy life as long it is stil there.


O ja, als de Elite de stekker uit het internet haalt, da’s héél simpel, dan valt álles stil en heeft alleen 
de Elite, samen met hun speciaal opgeleide knechten zoals o.a. de Marechaussee, die een 
volstrekt paradigmatische brainwash opleiding hebben ondergaan (geselecteerd op hun denken 
bij aanname), nog wel de beschikking over een gesloten communicatie netwerk. 

Bij diegenen, binnen die groep geselecteerde mensen, waarvan de ogen toch nog opengaan zie je 
steevast dat zij vertrekken bij de Elite ondersteunende organisaties. 


De onderklasse (zoals ik) mag nog even fijn rooksignalen afgeven en dan komen de shovels…..
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