De Narcisten Buster
Kersttoespraak van de Koning 2018
Analyse: €urosuctie
Het woord ‘mongool’ heeft vele betekenissen, zoals o.a. iemand met het Syndroom van Down.
Ook is er al decennia de versie van ‘mongool’ als scheldwoord, vandaar dat medeburgers met het
Syndroom van Down tegenwoordig vaker omschreven worden bij hun Syndroom en niet meer met
het woord mongool.
Het woord mongool is daarmee vrijgevallen als scheldwoord en ik ga de Kersttoespraak,
geschreven door Vaasjes Wonder Minister President Mark Rutte, voorgedragen door King Alex,
fileren langs de Narcistische Meetlat en waar nodig beschimp ik hen met de ere titel MONGOOL;
RijksVoorlichtingsDienst
Kersttoespraak van de Koning, 25 december 2018 welke mongool heeft dit online gezet, de
toespraak is niet van de Koning maar ontsproten uit het brein van Vaasje, niet Vaarsje, VAASJE.
Toespraak | 25-12-2018
Het Kerstfeest verbindt ons… maar iedereen heeft er zijn of haar eigen gevoelens bij.
Ik besluit gelijk maar het scheldwoord ‘mongool’ te minimaliseren anders krijg je pagina’s vol met
dat woord, denk het er maar bij.
Eerste zin verteld helemaal niets, wollige niks zeggende tekst, de lange leegte…………
Hoe beleeft U deze Kerst? Hebben jullie geen ruk mee te maken vette €urosuctie plegers en je
vraag is niet eens oprecht gemeend maar een gaslighting vraag jegens het gevoel van burgers.
Misschien kijkt U terug op een mooi jaar en geniet U van de sfeer en van de mensen om U heen.
100% leegheid, alleen al door het eerste woord ‘misschien’.
Misschien zijn dit juist moeilijke dagen omdat U zich eenzaam voelt. Of omdat U iemand
verschrikkelijk mist die U zielsgraag bij U had gehad. Mijn vrouw en ik weten wat U doormaakt.
Vaasje en Alex, we gaan allemaal dood, wisten jullie nog niet hé! Jullie plan is 93% van het volk uit
te moorden met een nieuwe wereldorde. Ik geef cursussen rouwverwerking. Ik verdom het om
zelfmoord te plegen en een groen koekje van mezelf te laten maken.
Kerst laat maar weinig mensen onberoerd. De nieuwe kerstgedachte, als je Bea even vraagt jullie
kapitaal van geschat 1.000.000.000 te delen op 17.200.000 inwoners en iedere inwoner hun deel
daarvan te geven, wij betalen ten slotte ook jouw huis, mag jij met de kerst 2019 samen met
Vaasje bij mij komen dineren. MONGOLEN! Sorry, hier moest het ff….
Dit feest doet een beroep op ons geloof. Jaha, dat geloof ja, jullie geloof is dat van heel veel geld
vergaren voor de Elite en de rest van jullie geschreven en uitgesproken woorden is allemaal
mongolen taal om het paradigma van het volk mee te brainwashen.
(ieders paradigma is het eigen ‘denkscript’, dat is hoe je vanuit je denken de wereld beziet).
In religieus opzicht, Jullie religie is die van de €urosuctie op het volk. maar ook:
in onszelf; Dus jullie geloven in jullie zelf, da’s een kenmerk van een `Narcist.
in elkaar; Leugenaars!
in een gelukkige en vreedzame toekomst. ha ha ha haha ha ha ha
Het is niet altijd makkelijk dat geloof vast te houden. Dat is geen geloof, dat is gaslighten van het
volk, kleuters Alex en Vaasje, AVé Maria etcetera etcetera….
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Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen. Het ‘nieuws’, jullie bedoelen die
berichtjes gemaakt door bedrijven die ten diepste in bezit zijn van de Adelhouders en de overheid
waar alleen nog maar lafbekken werken, toch….
Wat komt er terecht van alle mooie idealen en beloften?
Wat betreft de beloften aan jullie zelf dat komt dik in orde maar de beloften aan de burger, die
vergeten jullie direct tijdens het uitspreken of neer pennen, dat is weer zo’n narcistisch trekje
namelijk.
Berichten over intimidatie en extremisme – ver weg maar óók dichtbij – kunnen ons boos maken.
Invulling. Angst in het paradigma van het volk planten. Deze zin verwijst naar het plan om juist wel
het volk boos te maken zodat ‘de leiding’ straks als de barmhartige overheerser de
‘janmetdepetboel’ naar ‘hun orde’ kunnen maken.
Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt
het vaak. Manipulatie, jullie zelf zijn vertegenwoordigers van die machten, gaslight tekst, bah. Dat
willen jullie ons alten doen geloven, weer een kenmerk van Narcisten, die weten namelijk heel
goed wat ze doen. En Vaasje… wat zijn ‘gewone mensen’, wil de ware mongool opstaan, geef mij
maar een eerlijk mens met het Down Syndroom.
Maar zou het niet kunnen dat we onze eigen rol onderschatten? Gaslighting!
Wij ‘gewone’ mensen zijn niet machteloos, het is heel jammer dat we dat niet allemaal beseffen,
machteloosheid wordt ons telkens ingeprent, zodat we het steeds blijven geloven.
Toevallig is het zeventig jaar geleden dat de Universele verklaring van de rechten van de mens
werd aangenomen door de Verenigde Naties. Lekker weer, schermen met iets waar de Verenigde
Naties zich niet eens aan houden met hun Agenda 2030…wat ‘toevallig’…
U denkt misschien: ‘Wat moeten we met zo’n verklaring? Dat denk ik niet, invullers van mijn
denken, ik denk anders dan jullie, jullie geven inhoudsloze wollige teksten in Narcistentaal.
Het klinkt zo ver weg allemaal’. Lekker Elitair zeg, ‘als jullie het nou maar snappen als ontfermers
van jullie onderdanen’ en dat doen jullie heel goed als €urosuctie specialisten. (…maar zo
dichtbij…)
Maar de drijvende kracht erachter - Eleanor Roosevelt - dacht daar heel anders over. Zij zei:
“Waar beginnen mensenrechten? Op plekken dicht bij huis, zó dichtbij en zó klein dat ze op geen
enkele kaart zichtbaar zijn.”
Nee, nee, nee stelletje m.… Mensenrechten beginnen bij de machthebbers, bij JULLIE, want een
paar regels eerder gaven jullie al aan dat gewone mensen machteloos staan.
GASLIGHTING want jullie zijn met de NAM-Koninklijke Shell en de belastingen op het gas
waarvan het meerendeel is voor zware industrie en we net zoveel exporteren voor de winkel van
de aandeelhouders van Shell.
Rutte, jij zwemmen naar Groenland en Alex rot op naar Orange!
Daarbij Vaasje, waar staat die tekst na te lezen, lijkt mij een beetje kleutertaal voor iemand als
Eleanor, maar goed, en omdat jij het schrijft hoeft het helemaal niet waar te zijn, kijk maar naar
jouw vriendje Halbe.
De man van Eleanor is de enige president van Dreamland die in een speech het bestaan van de
krachten van de illuminatie ook woorden heeft gegeven. Volgend jaar verlang ik een kerstspeech
Alex waarin jij dat plan van jouw Deutsches Blut Hinterland even met het Volk deelt en eerlijk aan
ons uitlegt.
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Ze legt hiermee een direct verband tussen de straat waarin we wonen en de grote wereld.
Vrijheid, gelijkheid en eerlijke kansen voor iedereen zijn óók afhankelijk van de manier waarop wij
dagelijks met elkaar omgaan. ‘wat je zegt ben jezelf, met je….’ Dit is 100% Narcistische Gaslight
taal, leugens waarin jullie zelf geloven en ook niet meer tegen behandeld kunnen worden.
Ernstige Narcisten dien je de rug toe te keren. Vandaar natuurlijk dat bij de Koninklijke etiketten
burgers achteruit van hen weg moeten lopen opdat ze de dikste Narcisten niet de rug kunnen
toekeren.
Een leven zonder angst en onverschilligheid wordt niet alleen bepaald aan verre vergadertafels,
hoe onmisbaar die ook zijn. Daar gaan we gelukkig ook zelf over. We, jullie schrijven en zeggen
‘we’, ‘we’. Ik kom ff langs bij ‘we’ gaan we ff de poet eerlijk verdelen met die 17.200.000 andere
‘we’s’. Maar daar gaan ‘jullie’ zelf over en jullie benoemen dat met het woordje ‘we’. Dit is nou
Narcistentaal.
Waar de burgers overheen lezen, ook niet kunnen horen bij de uitgesproken woorden zijn die
juridische puntjes aan het eind van de zinnen. Als jij schrijft Mark ‘Daar gaan we gelukkig ook zelf
over’ staat dat juridisch 100% los van de zin ervoor, dat hoor je niet als jij het uitspreekt Alex.
Het is dus bullshit, stieren-stront.
We zijn minder machteloos dan we denken. Inderdaad, het volk staat niet machteloos als ze dat
nog zouden beseffen, maar de meeste mensen hebben dat niet meer door omdat hun paradigma
is; dat ze het niet meer zien en niet meer durven, omdat die al vele jaren zijn gemanipuleerd naar
het zijn van jullie slaven en met jullie wollige Narcistentaal pogen jullie de onderdanen in die positie
te houden.
Verreweg de meeste Nederlanders voelen zich thuis in een omgeving waarin tegenstellingen niet
op de spits worden gedreven en waarin conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost.
Voor iedereen die géén Narcist is geldt deze stellig, mooi bedacht zeg, wow.
Volgens mij riekt dit naar voorbarige opruiing inzake de gevolgen van de Marrakesh overeenkomst.
Vergelijking met andere landen is vaak een bron van troost, zo niet van trots. Mark jongen, als jij
mijn website nou eens even zou doorspitten zou jij kunnen merken dat je de inhoud die daarop
staat niet kunt bevatten. Dat komt door jouw paradigma genaamd Narcisme.
Als jij mijn website goed zou lezen zou jij, net als ik al gedaan heb, kunnen inzien dat de
democratie, de politiek en de vrije media allang overleden zijn, gestorven zijn aan het alom
heersend Narcisme. Die trots kan jij alleen maar zo benoemen als jij een hele vette Narcist bent
want jij snapt en ziet de realiteit niet meer.
Je hebt slechts een gaslight tekst geschreven die door veel burgers geloofd wordt omdat jij
Premier bent en niet omdat het waar is.
De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons vèr gebracht.
He, gaan we nou weer beginnen over die verrekte VOC mentaliteit, Bilderberg ratten.
Dit was de basis onder ons land, 450 jaar geleden, toen een klein groepje Nederlandse gewesten
tegen de verdrukking in de krachten bundelde en met succes zijn eigen weg ging. Ja, Nederlands
`Indië plunderen. Zoiets was nog nooit eerder vertoond. Slavenhandel, apartheid, afslachting.
Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Burgers die pogen te
overleven onder jullie leugens bedoel je? Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt,
tot op de dag van vandaag. Praat jij zo omdat je dronken was tijdens het schrijven of is jouw tong
net zo gespleten als je Narcistische ziel. Dat is wat ons sterk maakt. Dat is wat jullie tot misbruikers
maakt!
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Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen. Wordt nog veel erger want de derde
wereldoorlog is allang gaande. Maar Nederland is was anno 2018 hé, en eh, in 2019 dan een van
de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven.

Dat is ook aan U te danken, hoe vanzelfsprekend en ‘normaal’ U Uw bijdrage zelf misschien ook
vindt. Normaal; nou alsjullieblieft dan. Maar jullie lusten de inhoud van mijn website niet. Jullie
praten en schrijven vanuit een bastion en gooien jullie woorden over de muur naar beneden met
de verzwegen agenda ‘eat this’ voor de onderdanen.

De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dan zijn jullie
mensen die zich niet aan die Nederlandsche norm houden noch daarnaar leven, of mogen ‘we’ op
de koffie komen in ons paleis Alex, mag Maxi koffie schenken. Dat we samenwerken het volk dom
houden en geven offreren en jullie €urosuctie plegen nemen. Deze norm mogen we nooit laten
vervagen! Fijn dat jullie dit nu toegeven, als de onderdanen de Narcistentaal eens zouden gaan
snappen…..
Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven. Gaslighten.
Tijdens mijn bezoeken zie ik dat door heel Nederland, ook in het afgelopen jaar weer. De mensen
die jij ziet Alex zijn geselecteerde mensen die niet snappen wat er gebeurd of zo onder de indruk
zijn als ze je zien. Echte criticasters tegengekomen dan? Alleen veraf achter hoge hekken toch!
Op veel plekken nemen burgers het heft in handen om samen dingen op te pakken en te
organiseren. Ze moeten wel omdat jullie ze in de stront laten zakken. Dat kan het opknappen en
runnen van een dorpshuis zijn. Of met je buurtgenoten overschakelen op duurzame energie.
Aardgas is een van de schoonste energiebronnen maar jij en je mam verkopen dat Nederlands
aardgas om nog ff snel je kapitaal verder aan te vullen, dus zwijg liever dan dat je liegt Alex!
Of een verwaarloosd binnenterrein omtoveren tot een tuin waar alle bewoners plezier van hebben.
Ja, wij hadden ook een fijne plek totdat de UGS Norg (NAM/Shell) vanaf juli/augustus van dit jaar
harder is gaan draaien voor de verkoop van ons aardgas en wij onder de heftige Laag Frequentie
Golven lijden die ons uitputten, dus wat nou plezier van hebben !

Juist in uitdagende omstandigheden zoeken mensen elkaar op. O, sorry, de overlast hier noemen
jullie een uitdaging, aha, had ik ff niet goed begrepen joh. Alle mensen die wij hebben opgezocht
communiceren tot heden alleen maar met ‘talk to my hand’
In oktober was ik te gast in het Hogeland van Groningen waar vijf dorpen hun krachten hebben
gebundeld, van Kloosterburen tot Kleine Huisjes. De bewoners hebben hun dorp weer een hart
gegeven en ontfermen zich bovendien over oudere en kwetsbare dorpsgenoten. Iedereen telt mee.
‘Kleinschalig’, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘groots’!
Nou, weer dat laatste juridisch los staande zinnetje hé. Als die punten er nou niet zouden staan
maar komma’s, dan kon het nog geloofwaardig zijn.
Jouw vader Mark had een duidelijke link met Nederlands Indië, laat ik dat gelijk maar even
vermelden hier, hij was vertegenwoordiger (importeur) van een handelsonderneming in
Nederlands-Indië en later (in Nederland) directeur.
En ‘groots’, da’s simpel als je gratis woont, geen belasting betaald en je familie zo’n 1.000.000.000
euro aan vermogen heeft en kosteloos doorschuift naar elkaar, je moet er toch niet aan denken dat
jullie iets moeten betalen aan de ‘gas-slachtoffers’ van Groningen en Drenthe.
Jouw hele stukkie speech wordt teniet gedaan met dat laatste los staand zinnetje dat in juridische
schrijftaal niet behoort tot het eerdere want jullie doen alles bewust en niet zomaar. In schrijftaal is
de ‘punt’ iets anders dan de ‘komma’.
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Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes! Of zoals de japanners het deden in Nederlands
Indië, meer mensen in iets Grotere Huisjes, ongeveer een gezin per kamer, geven ze elkaar ook
nog lichaamswarmte en kan de gaskraan nog verder dicht en kan er nog meer gas verkocht
worden voor de angstbommen vallen.
We onderschatten vaak de positieve invloed die we met onze bescheiden mogelijkheden als mens
kunnen hebben. Juist dicht bij huis wordt de wereld gewonnen. We kunnen samen niet alles. Maar
wel veel. Klopt, juridisch losse zinnen. Dicht bij huis wordt veel gas gewonnen, inderdaad ja PUNT.
Samen kunnen we niet alles zeggen Vaasje en Alex PUNT. Maar wel veel PUNT. ja voor de
Adelhouder. Jullie kunnen niet alles zeggen want anders weet de burger teveel. In Rutte zijn briefje
‘Beste Nederlander’ van onlangs omschreef hij zijn eigen taalgebruik ook ‘Ik wil daarom niet altijd
roepen wat ik kan.’ dan ben je dus ook nooit open en eerlijk.
En aan mensen in de minst makkelijke positie, hebben we vaak het meest te danken. Tuurlijk, die
kan je simpelweg misbruiken, jullie slaven.
Met Kerst triomfeert de eenvoud. Maria wikkelde haar kind in doeken en legde hem in een kribbe.
Zelfs een hoekje in de herberg was niet beschikbaar. Een stal voldeed. Dus we hebben niets te
klagen in dit landje en die woon getto’s gaan komen en dat is, als je jezelf de Narcistentaal eigen
hebt gemaakt, al te lezen in Panorama-Nederland in december 2018 gepresenteerd door het
College van Rijksadviseurs.
Het Kerstfeest herinnert ons eraan dat we de belangrijkste bronnen van geluk maar al te
gemakkelijk over het hoofd zien. Sorry dat ik de stal die voldeed ben vergeten Mark en Alex, zo’n
warm gevoel als ik denk aan dat stalletje Huis ten Bosch, voldoet vast ook goed, ga jij je mond ff
wassen met water en zeep Alex, of moet ik jouw zeepje ook nog betalen verdomme.
Een mooie toekomst is mogelijk. PUNT Mits we het geloof in onszelf Vaasje, Alex en familie en in
elkaar het volk dat tegen hun wil aan €urosuctie wordt onderworpen vasthouden!
Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een
gezegend Kerstfeest vanuit mijn stalletje Huis ten Bosch en ons familie doorschuif vermogen van
€ ……….., ehh, ga ik lekker niet vertellen…. krijg ik op mijn billen van mam

Credo van de website NarcistenBuster.nl
In Koninklijk blauw:

Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet.
(Confucius of Kǒngzǐ)
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