Als je het begrip ‘beyond’ als onderdeel van de stoornis narcisme niet
snapt is verder lezen tijdsverspilling!

Jonkvrouwe Kajsa Hildur Ollongren,
minister Jkvr. drs van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken,
Ik CC deze ook maar naar de minister van Justitie en Veiligheid.
Beste Jonkvrouwe, gezien jouw drs hebt jij dus geen enkele studie
afgemaakt!
Troost je, ik ook niet.
Ik heb een vraag aan jou jonkvrouwe Kajsa, maar gezien een uitspraak van een rechtbank van
vandaag 22 januari 2019 eerst even wat anders, iets dat met ‘hoop’ te maken heeft en gezien de
inhoud op mijn website narcistenbuster.nl is dit ook wel even nuttig om met collega minister Ferd
Grapperhaus te delen.
Er is een man, Angelo O., uit Limburg veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf plus TBS
maatregel vanwege online seksueel misbruik van 11 kinderen en zonder dat er sprake is geweest
van fysiek contact, dat is jurisprudentie!
Dat er ook sprake is van gemaakte kinderporno is een zijspoor, de veroordeling betreft psychisch
seksueel misbruik middels ongewenst binnendringen (penetratie) in de geest van anderen!
Hoera, hoera hoera, leve de Rechtspraak!
Wat is er aan de hand, er is geen wetgeving inzake psychisch seksueel misbruik en slechts vage
wetgeving inzake de strafbaarheid van psychisch misbruik. Toch staat die veroordeling er op
basis van ‘psychisch seksueel misbruik’, dan wel ‘psychisch misbruik’. Ernstig narcisme =
psychisch misbruik. Daarom is er nog een sprankje hoop Ferd en Kajsa, een sprankje maar.
Mijn nieuwe stuk ‘De grote poppenkast van het paradigma van de ziel’ staat nog niet eens online
als ik deze alweer schrijf, het is schrijven tegen de heersende stroming binnen het riool in.
Ferd, in bovengenoemd stuk ‘paradigma’ staat de kinderporno gemaakt door jouw ministerie
weer uitgebreid beschreven en met deze uitspraak achter mij dien jij daar wat mee te doen, of
geef jij mij, net als jouw voorgaande collegae, ook het ‘talk to my hand’ gebaar. Die kinderporno
is nog steeds niet verjaard en zit sinds 1996 in de nepotistische corrupte doofpot van Justitie.
Kasja, laten we dingen nu even bij de juiste naam noemen, jouw naam is Kajsa en niet Karin! Ons
ander Duits adellijk gebroedsel doet het ook en vervangt het tussenvoegsel ‘von’ steevast met
‘van’ om het te vernederlandsen en het Duitse te verbloemen.
Mensen die vinden dat ze adelijk zijn veranderen wel vaker hun naam of delen van hun naam.
Zo wilde mijn vader die in zijn jeugd vaak speelde dat hij de Paus was, ook zijn achternaam van
Huijskens in Huyskens aanpassen, dat bleek echter geen stand te houden.
Dat ik je bij je voornaam noem is geen disrespect hoor, dat is A voornaam en B doen we dat
achter de schermen van de poppenkast der media & politiek toch ook allemaal, niet dan !
Jonkvrouwe Kajsa, plaatste ik afgelopen halfjaar net van alles over onze Nederlandse link met
Indonesië —> Nederlands Indië, ging ik vanwege een mogelijk door jou te nemen beslissing
inzake resomeren jouw achtergrond even nader bestuderen, zo kwam jouw achtergrond (vanwege
mijn te formuleren vraag) om de hoek kijken, jouw pa is geboren op Sumatra op 9 november
1928. Om lezers die het niet weten te helpen, Sumatra is een van de landsdelen van Indonesië.
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(Wikipedia)
In 1993 nam jouw pa afscheid als hoogleraar met de publieke rede Vix Famulis Audenda Parat,
waarin "professor Alan Turing" (geacteerd door de sterrenkundige professor George Miley) zijn
visie op de kunstmatige intelligentie weergaf. Na zijn emeritaat initieerde hij het studiegebied
astrolinguïstiek in wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd in Acta Astronautica en in een boek.
Jouw vader is lid van de oude adellijke Finse familie Ollongren en werd ingelijfd in de Nederlandse
adel met het predikaat jonkheer bij K.B. van 8 november 2002 N° 99.003623.
Nou ja zeg;
Professor Alan Thuring (in wiens familie ook weer een link zit met Brits-Indië), ik weet wat hij
gedaan heeft, zie de speelfilm ‘The Imitation Game’.
Verdiep je anders ook ﬀ in Professor Tony Buzan.
Of in professor John Lennox met zijn tekst: Nonsens is nonsens, even spoken by a scientist.
Je mag je, maar dat hoeft zeker niet, ook eens verdiepen in de inhoud van website
narcistenbuster.nl
Heb ik net de Nederlands / Duitse adel een beetje zitten opjuinen, komt daar de Finse adel ook
weer ﬀ bij en wederom zit de link erin met oud Rusland, het land dat volgens veel manipulatieve
media het allemaal gedaan heeft, toch, Kajsa!
Russische Tsaar Nicolaas II was de grondlegger van het eerste wereldoverleg inzake de
wereldvrede maar die was het later wel oneens met de Nieuwe Wereldorde dus is zijn hele adelijke
lijn daarom maar ﬀ uitgemoord en zijn de kadavers stiekem verspreid.
Dat Irene van den Brekel jouw partner is, dikke prima, wel interessant dat jij je adelijke titel
vasthoudt en Irene als producent maakt wat zij maakt, minimaal interesting, ’t is okay hoor,
lekker doen.
Zo’n dubbele nationaliteit en doorgegeven adelijke titel kan je gewoon dumpen hoor Kajsa of
geeft het jou een goede mogelijkheid naar Finland te vluchten als de samenleving hier straks echt
uit mekaar barst?
Martti Koskenniemi, een hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Helsinki Finland
gaf in november 2018 een lezing in het Vredespaleis te Den Haag over de ‘onderklasse’.
Veel van onze media zijn ook in handen van het Finse adelhoudersbedrijf Sanoma Oyj.
Nou, jouw naam Kajsa wordt in het Pools en Russisch (je weet wel van die Russische mensen die
de westerse media, politici en de westerse democratie verneuken) beschreven als ‘voedsel’.
Nou, over voedsel wil ik het nou juist met jou hebben Kajsa;
Jij hebt, blijkende uit het stukkie hierboven en blijkende uit mijn online stukkie ‘de grote
poppenkast van het paradigma van de ziel’ het onlangs in de media gehad over;
Minister wil oplossen lichaam na dood toestaan
Cremeren en begraven krijgen een alternatief. Als het aan verantwoordelijk minister Kajsa
Ollongren ligt, worden ook het oplossen van lichamen (resomeren) en andere nieuwe
technieken toegestaan.
Ik zag dit als kop in het Algemeen Dagblad.
Kajsa, heb jij wel eens gehoord van die ‘groene koekjes, genaamd ‘Soylent Green’ ?
Nee? Jij was ook pas zes toen die film uit kwam.
Ga ik jou nu als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meer over die koekjes
uitleggen, het gaat dus niet over cookies, laat je meevoeren in mijn betoog jonkvrouwe Kajsa:
Er zijn mensen met breinen die meer kunnen combineren dan anderen en daarmee ook meer
algoritmische verbindingen kunnen maken dan anderen.
Turing was er zo een, Tony Buzan is dat ook, John Lennox is dat ook.
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Dat associeren is ook een beetje mijn hobby geworden na mijn psychische levensvervuiling door
teveel mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis.
Toen ik jou hoorde en in wat media las over de nieuwe uitvaart methode ‘resomeren’ gingen bij mij
onmiddellijk alle alarmbellen rinkelen als bij een spoorwegovergang.
Resomeren en consumeren klinkt mij toch heel anders dan crematie of begraven en we hebben
als Nederland al een eeuwenlang heersend fout consumptiegedrag op basis van de hebzucht van
aandeelhouders.
Al dat milieu gedoe is dan ook geleuter want zolang het aandeelhouderssysteem blijft bestaan
faalt ieder beleid inzake een betere wereld op welke wijze dan ook, want de
aandeelhouderswereld is nu eenmaal gebaseerd op een narcistische basis structuur.
Daarbij wordt in de media (journalisten die bijna alleen nog maar vul-stukkies maken) niet meer
doorgevraagd en zijn de artikelen of video’s niet compleet. Wellicht iets voor jouw partner om zich
eens in te verdiepen, Lubach of zo nog wat scherper aan zetten.
Dus ga ik jou wat vragen voorleggen.
In het Algemeen Dagblad staat in de kop van het artikel ‘andere nieuwe technieken toegestaan’.
‘Soepeler regels’ zijn inhoudelijk niet hetzelfde als ‘andere nieuwe technieken’ naast het
resomeren.
Ook blijven media en woordvoerders wat vaag over het residu van het karkas nadat het
geresomeerd is, over de gebruikte vloeistof met het opgelost karkas erin lees je dingen als steriele
vloeistof t/m milieuvervuilend en het materiaal dat kennelijk overblijft lijkt eerder slechts het
beendermeel van het na de resomatie vermalen skelet.
Veel mensen zien rijkdom als een positief iets, kijk bij Forbes even naar de lijst miljardairs en je
zult zien dat Forbes veel rijken uit hun lijst weglaten, om te beginnen met de Duitse familie
Rothschild. Mensen met extreem veel geld zijn in mijn denken per definitie bovengemiddeld
narcistische mensen want zoveel rijkdom en zoveel armoede in de wereld getuigd van enorme
liefdeloosheid en dat is weer een van dé kern kenmerken van zware narcisten.
De mens die denkt als adelhouder houdt geen rekening met emotie maar alleen met het eigen
belang ten eigen nutte, al het andere gedrag is poppenkastspel.
Overmatig narcistische mensen hebben ook geen innerlijke grenzen om hun doelen te bereiken en
gaan des nodig over lijken. Neem alleen die veroordeelde Angelo O., iedere vorm van
kindermisbruik komt voor uit ziekelijk narcisme en ziekelijk narcisme is ongeneeslijk.
In de bio-industrie of vee-industrie worden dieren op een zo’n eﬃciënt mogelijke manier tot op
niveau van de porie hergebruikt.
Zo filmde ik jaren terug op een leerlooierij hoe koeienhuiden eerst werden afgeschraapt om die te
ontdoen van het laatste beetje bindweefsel en be-haring. Dat afval ging in een tank die weer naar
een fabriek ging alwaar er gelatine van werd gemaakt, die gelatine kwam weer in de voedselketen
van de mens terecht of de lijm industrie en anders komt het wel als collageen in lekker geurende
potjes met crème die dames en de wat ijdeler mannen op de huid smeren tegen rimpels.
Dan die ‘Pink Meat’ industrie, de kleinste restjes vlees dat ook nog van dierlijke botten wordt
afgeschraapt met bloed dat chemisch gereinigd werd en vervolgens weer hamburgers van
gemaakt werden voor een bekende fastfood keten. We doen het al jaren, we eten het restant, van
het restant, van het restant, van kadavers voorzien van wat kruiden, kleurstoﬀen en
conserveringsmiddel, mensen die zich voeden als gieren en hyena’s.
Dan de chemische stof kaliumhydroxide die gebruikt wordt bij oplossen van het menselijk
kadaver, ook genaamd potassium hydroxide is op zich schadelijk voor het milieu. Daarmee
worden uitvaartcentra die doen aan resomeren ook een chemische industrie.
Wat van het menselijk kadaver overblijft is een lichtbruine, stroperige, sterk basische en steriele
vloeistof (waarvan de uitvinder stelt dat het steriel is en je het kunt drinken).
Na neutralisatie met (een niet nader genoemd) zuur is de vloeistof niet meer milieubelastend en
kunnen opa oma en andere familieleden door het riool worden gespoeld want dan wordt die
vloeistof geneutraliseerd en omgezet tot een vloeistof met kalium zout erin.
Bij resomeren is de milieubelasting volgens het rapport zelfs nul maar dat komt dan weer doordat
ze de kosten van de milieubelasting van het resomeren creatief compenseren met iets geheel
anders, namelijk het recyclen van metalen uit de menselijke kadavers want dat zou de
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milieukosten weer besparen voor de winning van nieuwe edelmetalen voor nieuwe protheses,
hetgeen weer onzin is omdat van gerecyclede prothesen om ethische redenen geen nieuwe
prothesen worden gemaakt maar dat naar gewone industrie gaat.
Ook heb ik ettelijke jaren terug opnamen gemaakt bij Orthometals, waar de heupjes en protheses
van opa’s en oma’s terecht komen, aangevoerd in kliko’s vanuit heel Europa om te recyclen. De
prothesen worden gesorteerd, gewogen en de diverse crematoria krijgen er geld voor dat ze, naar
zeggen, besteden aan verbetering van hun faciliteit. Die edelmetalen komen niet meer terug in
mensen maar worden verkocht aan de industrie en komen, naar zeggen, o.a. weer terecht in
auto’s en vliegtuigen.
Eigenlijk zouden zulke opbrengsten in de bodemloze verzekeraars van de medische zorg terug
moeten vloeien, oftewel bij de aandeelhouders, de Elite adelhouder.
Nou weet ik als ervaringsdeskundige dat mensen met een bovengemiddeld narcisme per definitie
onbetrouwbaar zijn en áltijd een verborgen agenda hebben die met de behoefte van hun stoornis
te maken heeft. Justitie, Shell, ons Nederlands Indië verleden, de financiële wereld, gemeentelijke
overheden, het lijken meer criminelen te zijn geworden dan wat anders.
Bij resomeren dienen de menselijke kadavers gekleed te zijn met stof bestaand uit eiwitten, de
kist moet ook recyclebaar zijn voor zo’n 50 keer hergebruik of het omhulsel moet ook uit eiwit
bestaan.
Dan komt zo’n mededeling ter kennisname; dat we samen fijn gaan resomeren, ook anders bij mij
binnen.
Aardappelmeel
Maak ik even een uitstapje naar de oude aardappelmeelfabriek te Ter Apel en hoe de huidige
overheden, de elite, omgaan met burgers, de onderklasse.
Ik doe de kort door de bocht versie.
Ter Apel ligt in de Gemeente Westerwolde.
Er zijn wat idealisten die aldaar bezig zijn een ‘ecodorp’ op te richten en hun oog viel op de oude
al decennia gesloten aardappelmeelfabriek Ter Apel.
Omdat ik en vriendin ook anders zijn gaan nadenken over onze verloederde samenleving en aarde
zijn we op hun open dag gaan kijken. We kregen een rondleiding van de idealisten die de oude
aardappelmeelfabriek met terreinen hebben gekocht van de Gemeente Westerwolde voor het
symbolische bedrag van één €urosucker.
Bij de rondleiding vielen ons wat zaken op, zo lag er veel asfalt, waren er een stuk gebied dat al
decennia ongebruikt lag en waar niets groeide en wat er lag voelde vreemd.
Aardappelmeelfabrieken, anders dan de benaming doet vermoeden, want bij de benaming
aardappelmeel denkt de gemiddelde onderklasse’r aan eetbare voeding, is een chemische
industrie. Ik heb een deel uit het chemisch weekblad uit 1928 waarin dat uit de doeken wordt
gedaan. Ik houd het dus kort.
Aardappelen werden geschraapt om het aardappelmeel eruit te krijgen maar dan bleef er nog veel
aardappelmeel in zitten. Daarvoor werd in de 19de eeuw al bedacht het restant in grote basins
water te storten waaraan ammoniumperoxidisulfaat en kaliumperoxodisulfaat.
Ik ben geen chemicus maar kaliumhydroxide, gebruikt bij het oplossen van menselijke kadavers,
lijkt mij familie van de chemische stoﬀen hierboven die extractie van aardappelmeel
bewerkstelligen. Extractie versus oplossen van, ach, dat verschil is chemie-technisch geneuzel en
het zijn alledrie gevaarlijke chemische vloeistoﬀen.
In het residu uit de basins van de aardappelmeelfabriek kwam vervuild water waar veel eiwitten in
zaten die decennia ernstige overlast gaven. Uiteindelijk moest de AVEBE het afvalwater gaan
reinigen, kostbare reinigingsinstallaties bouwen, voordat het afval water mocht worden
afgevoerd, vandaar ook de sluiting van veel fabrieken.
De idealistische groep heeft middels de Gemeente Westerwolde wel een onderzoek laten doen
maar alles zou prima in orde zijn.
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Tijdens de rondleiding viel mij als ervaringsdeskundige inzake narcisme wel een en ander op en
de overheid vertrouwen, no way!
Die avond maar even van alles gaan onderzoeken, dat was niet zo moeilijk.
Naast dat de daken van de bedrijfsgebouwen, die behouden moeten blijven, bedekt zijn met veel
asbest houdende platen, zijn de restanten van de basins, die al decennia niet meer gebruikt zijn,
bestemd als alternatief woongebied voor het ecodorp.
Die basins zijn vele decennia gebruikt en vervuild met ammoniumperoxidisulfaat en
kaliumperoxodisulfaat. Ieder jaar weer werd dat vervuild water afgevloeid in afvloei-velden met
alle stank van dien.
Maar kijk eens naar dat afvloei-veld onderaan, daar groeit al decennia lang helemaal niets meer!
Loop er overheen en het knispert onder je schoenzolen. Kan je gewoon op gaan wonen volgens
het Gemeente onderzoek van Westerwolde.
Wat mij opviel was waar ik die twee pijlen bij gemaakt heb.

Dat vak is ook een basin geweest. Die rode pijl, dat zie je niet op google, is een ‘ramp’, een
verhoogde oprit om met een tractor met bak op te rijden en ‘iets’ af te storten in een
vrachtwagen. Chemisch afval.
De blauwe pijl toont waar je de vrachtwagen voor kunt rijden en gevuld weg kunt rijden.
Dat basin is helemaal afgedekt met asfalt, waarom!
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Ik ben naar diverse oude aardappelmeelfabrieken gaan kijken via Google Satelliet. Met name hun
vloeivelden. Daar groeit na decennia niets of met moeite en is nooit landbouwgrond of akker
geworden.

Het hele fabriekscomplex met karkas
van basin waar niets meer groeien
kan.
De Gemeente Westerwolde heeft het
verkocht met ga maar fijn daar
wonen.
Zo komen de gemeente, op termijn,
ook van die ‘rare alternatieve
mensen’ af, hebben ze hun
chemisch vervuilingsprobleem ook
voor één Euro afgekocht en die Eco
alternatievelingen kunnen dan ook
mooi, middels chemisch resomeren,
geruimd worden.
Maar ik ontdekte in een avond nog
méér!
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Ik las over het nieuw gebouwde asielzoekerscentrum Ter Apel, dat het aldaar ernstig vervuild is en
dat mensen nog wel herinneren dat daar vroeger borrelend afval werd afgestort.
Dit hieronder is de afstand van de aardappelmeelfabriek, gele pijl, naar het asielzoekerscentrum,
rode pijl, mét daarbij een groot nieuw gebouwd opslag complex van de NAVO.

Nou, die stukjes makers (vroeger waren dat journalisten) zijn allemaal te moe of lui om dit ﬀ zelf te
hebben kunnen onderzoeken, tja, het ontbreken van kennis over narcistisch gedrag.
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De NAVO heeft al snel het veld geruimd vanwege de vervuiling en onderneming Sindorf, handeld
in militaire voertuigen, tanks en grote kranen, heeft het complex overgenomen.
Laat ik nu ook weer toevallig in de jaren 19990 van Sindorf in Het Harde een AMC Jeep CJ5
hebben gekocht afkomstig uit Koeweit, wel heel toevallig allemaal.
Nou, op dat asielzoekerscentrum, zitten veel uitgeprocedeerde asielzoekers, kunnen ze geen
water uit de kraan drinken. Worden veel mensen ziek? De grond schijnt vervuild te zijn, maar joh,
who cares, zijn toch maar asielzoekers.
Hé, die oprit in dat oude basin van de aardappelmeelfabriek, basins leegscheppen en afvoeren,
dat afval moet je weer ergens kwijt, toch!
In die tijd kon dat allemaal.
Maar, heden anno 2018/2019, weet de Gemeente Westerwolde zelf waarom zij dat oude complex
voor een euro van de hand doen en niet weten wat er bij het asielzoekerscentrum mis is.
Nou, Kajsa en Ferd, volgens mij hebben jullie wat achterstallig werk te doen in Gemeente
Westerwolde!, pak die Overheidscriminelen.
Het gebeurt in ieder geval bewust of ze zijn niet bestuurswaardig net als mensen die zich noch
journalist noemen gescreend moeten worden voor een Narcisten Ballotage Commissie (NBC) ten
behoeve van een verklaring van journalistiek goed gedrag, stelt allemaal geen ruk meer voor Ferd!
Gaan jullie straks allemaal buschauﬀeur worden?
Die NBC dien je niet te verwarren met die nieuwszender NBC want die is sinds de jaren 1960
allang in bezit van de adelhouders.
Ga ik gelijk maar even door naar die asielzoekers die het land zijn uitgesodemieterd.
Ebru Umar schreef, ook vandaag 22 januari 2019, een prachtig scherpe column in de Metro, over
‘asieladvocaten zijn NSB’ers’.
Ik zag gisteren de volgende foto;

Nemr, geboren Nederlander met ouders uit Irak.
Drie andere Nederlandse kinderen uit Armeense ouders zijn gisteren Nederland uitgesodemieterd.
Hé oud Minister van onrecht en onveiligheid Klaas Dijkhof, jij kent de doelstellingen van VN
agenda 2030 toch ook en veel asielzoekers die je land overspoelen maken onderdeel van dat plan
uit.
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Daarbij, kinderen die in Nederland zijn geboren vuile narcistische viespeuk, jij bent alleen bezig
met je eigen belang, namelijk scoren in de verkiezingen.
Ik ben voor de Evangelische Omroep naar Armenië geweest en heb daar kinderen gefilmd in hun
thuissituatie, ik ga er niet over uitweiden. Er zit gewoon geen olie en geen gas, dus helpen we hen
niet na die aardbeving, geen belang voor adelhouders.
De aardbeving in Spitak vond plaats op 7 december 1988 om 11:41 plaatselijke tijd in de regio
rond Spitak. Tot op vandaag woont een deel van de plaatselijke bevolking echter nog steeds in de
tijdelijke woningen.
Dat onze eigen regels asielzoekers de gelegenheid geven om jarenlang te procederen en er
intussen Nederlandse kinderen geboren worden is niet de schuld van de asielzoekers, dat is de
schuld van de Nederlandse Overheid en niets anders.
Kinderen in Nederland geboren uitzetten omdat de ouders dan zijn uitgeprocedeerd is inhumaan
en dat doen is het zichtbaar toppunt van mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis en
dat diegene die het betreft dit gegeven over hen zelf maar heel diep in hun eigen reet duwen tot
het pijn doet, ministers of niet.
Ja, ik ben hier inderdaad heel boos over! Mezelf aldus uiten is een grondrecht.
In Nederland geboren kinderen uitzetten is psychisch zwaar misbruik plegen en dat is sinds
vandaag strafbaar op basis van jurisprudentie.
Goed, Kajsa,
geen we even fijn verder met resomeren.
Onze geschiedenis en alles hierboven geschrevene bewijst dat wij als Nederlanders met goede
naam absoluut geen goede Nederlanders zijn als mensen maar narcistisch genoeg zijn, en dat is
Nederland, gebruiken we alles en alles om maar geld van te kunnen maken.
Dus geloof ik op basis van de harde feiten die de geschiedenis ons heeft gegeven geen enkele
Overheid meer wat er werkelijk in dat afvalwater zit dat overblijft na resomeren.
Uit de aardappelen is meel gewonnen ten koste van het milieu en heden lapt de Gemeente
Westerwolde de belangen van mensen nog steeds aan hun narcistische laarzen.
Kom ik weer bij Ebra Umar uit en benoem ik die laarzen als NSB laarzen.
In de film “Soylent Green’, boek uit de jaren 1960, verfilmd in 1973, worden mensen in een
chemische fabriek al geresomeerd en tot koekjes vermaakt voor de honger lijdende onderklasse.
Voor VN agenda 2030 is dat resomeren best wel nuttig.
Geef je dan ook even door aan de onderklasse waar hun voedsel straks van gemaakt is?
Ook zo lullig als je niet weet dat je de eigen opa op eet, of je moeder, of je jong gestorven
kleinkind.
In media en politiek verguizen ze je als je heden vergelijkt met de Duitsers in de Tweede
Wereldoorlog. De geschiedenis is om van te leren en dan leer je door de fouten van anderen en
kun je in het heden daardoor je eigen fouten herkennen, dat heet ‘leren’ en daarom studeer je.

Hierboven resomeren
Hiernaast verbrennunganlage Bergen Belzen.
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Aan resomeren kan je wél koekjes overhouden.
Oplossing voor Nederlandse kinderen van asielzoekersouders, kaliumchloride injectie geven, gaan
ze aan dood, dan resomeren en van de overblijfselen koekjes maken die je meegeeft aan de
ouders die je uitzet.
O, mag ik dat niet schrijven, is dat grof Kajsa!
In Nederland geboren kinderen uitzetten omdat je als Nederlandse Overheid faalt, dát is te grof en
komt voort uit bovengemiddeld dan wel doorgeslagen narcistisch gedrag.
Bespreek dit ﬀ met jouw partner alsjeblieft!
Als jij later zelf geresomeerd bent dien ook jij je eigen ziel te verantwoorden, dan doet het er niets
meer toe dat jij op aarde een titel had van Jonkvrouwe, die titel gaat niet met je mee.
Ga je goed,
Robbert Huijskens
p.s.;
Tja, ook ik heb mijn wettelijke naam in praktijk gebruik wat gewijzigd.
Natuurlijk vergat mijn vader toen hij mijn geboorte aan gaf het streepje op de é, en werd ik
RObert. Ik ben niet voor niets voortgekomen uit een ’torn rubber’
Toen maakte hij er maar Robbie van, I hate that.
Ach RobÉrt is ook zo overdreven ruk.
Dus dan maar gewoon Robbert.
Kajsa is ook best een mooie naam en mag jij je met jouw ook Russische naam met een vleug
Adellijkheid ook best een beetje koppelen aan de Russische Tsaar Nicolaas II.
Narcisten vernietigen het goeie allemaal.
Dat wij in het westen de Russen overal de schuld van geven is gaslighting van het volk, de Tsaar
en familie is uitgemoord omdat hij niet akkoord ging met wat de Nieuwe Wereldorde wenste.

narcistenbuster.nl
10

10 /

