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De Manipulatie
Ik lag op bevrijdingsdag 2019 wakker te liggen, wakker geworden door de LFg lag ik de Laag
Frequente golven van de Koninklijke Shell te ervaren.
Toen dacht ik nog even uit te leggen hoe de narcistische manipulatie die tot het kannibaliseren
van het volk leidt werkt. Het is namelijk steeds weer hetzelfde algoritme-tje.
Het is eigenlijk steeds een tactiek om de aandacht van de gewone burger te verleggen naar iets
anders zodat die burger anders gaat denken.
Ik neem de lezer in dit stukkie met voorbeelden helemaal mee naar de website van ‘ons’
Koningshuis en dat ‘onze’ democratie een fabel is.
Hoe werkt de Overheids Manipulatie van het volk t/m De Rechtspraak aan toe, dat kan je namelijk
gewoon vooraf duiden / voorspellen als je het algoritme van de Overheids-narcisten hebt
ontbloot.
‘Mijn’ Gemeente Noordenveld deel a
Ik deed een aanvraag bij de Gemeentelijke Overheid, die aanvraag kwam in behandeling bij een
Gemeentelijke ambtenaar, of bij een daartoe door de Gemeentelijke Overheid ingehuurd persoon.
Het bleek een persoon te zijn die kennelijk niet naar mij als mens wilde luisteren en kennelijk ook
niet begrijpend kon of wenste te lezen wat ik schreef.
Wat ik geschreven had was een motivatie waarom ik mijn aanvraag deed en die inhoud kon of
wilde deze persoon kennelijk niet in het eigen hoofd verwerken.
Deze persoon ging zich verschuilen achter Gemeentelijke Overheidsregels die gebaseerd zijn op
enkele wetten en behandelde mij als een nummer waar hij qua mijn afhankelijkheid macht over
had, die macht oefende hij namens de Gemeentelijke Overheid op mij uit.
Mijn motivatie van de aanvraag paste niet in de Overheids-knikkerbaan.
De correspondentie tussen die Overheidspersoon en mij liep gelijk al stroef, ik was als burger
onmiddellijk al door de Overheid ver-ontmenselijkt naar een nummer.
Deze Gemeentelijke Overheid gaf, voordat er een beslissing was genomen, in de correspondentie
al aan dat ik een ‘bezwaar’ kon indienen.
Nog voor de Gemeentelijke Overheid een beslissing kon nemen over mijn aanvraag
had ik aan die Gemeentelijke Overheid reeds kenbaar gemaakt dat ik zeer spoedig een bezwaar
zou indienen en wel over het onacceptabel ‘gedrag’ van die Gemeentelijke Overheid
met de nadruk dat ik mezelf niet als een ‘nummer’ door hen liet behandelen
Onmiddellijk nadat ik mijn voorgenomen bezwaar via de E-mail aan hen bekend maakte
wees de Gemeentelijke Overheid mijn aanvraag nog snel even oﬃcieel af, gebruik makende van
een wettelijk regeltje, dit om het eigen paadje alvast schoon te vegen.
Ik diende mijn bezwaar in tegen het ’gedrag’ van de Gemeentelijke Overheid.
Volgens onze Grondwet wordt het land bestuurd door de drie Overheids Niveau’s.
Het hoogste niveau is Den Haag met alle toeters en bellen zoals Raad van State, het Provinciaal
niveau, het gemeentelijk niveau.
Die drie niveau’s worden volgens de beweringen bestuurd op democratische wijze.
Maar wat er verteld wordt, kan net zo goed nonsens is nonsens zijn als je de werking niet gewoon
blind gelooft maar zelf ook controleert aan de hand van controleerbare feiten.
Dan treed de algoritmische Overheidsmolen van de behandeling van zo’n bezwaar in werking.
Dit algoritme werkt op alle niveaus zo en is exact waarom alles ook naar de klote gaat.
Het is het algoritme van de zelfbescherming van de narcisten.
Er komt een hoorzitting (in een Rechtbank een zitting) en daarin speelt de commissie of de
Rechterlijke macht een mooi empathisch spel dat die goed luistert en begripsvol is. Het algoritme
is echter dat ze allang in het hoofd hebben hoe het afloopt maar het democratisch schijn bestel
verlangt nu eenmaal dat deze poppenkast wordt gespeeld zodat de burger dat allemaal gelooft.
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Ik geef even een klein tussen voorbeeld over de bancaire wereld
Ik heb al over mijn bank vroeger geschreven in mijn ‘Gehaktballen in de jus oorlog’ stuk.
Ik had in mijn begintijd als kleine ondernemer te maken met een bank en in mijn beleving zat mijn
accountmanager te zeiken over wat ik deed, dus ging ik naar een andere bank om over te
stappen.
De accountmanager van mijn eventuele nieuwe bank had al contact gehad met de
accountmanager van mijn eigen bank en kwam met exact hetzelfde gezeik aan.
Ik heb het in dit voorbeeld over twee verschillende bank organisaties, niet een ander filiaal van de
eigen bank. Het was gewoon onderling afgesproken werk tussen verschillende banken.
Bij de Overheid werkt dat exact hetzelfde, dit stel ik uit ervaring.
Het narcistisch schimmelnetwerk werkt tussen de schijn democratische Overheid, UWV, SodM,
de Rechtspraak, regering, politiek. Ik noem dit fenomeen al jaren ‘hoe de Overheid je in een
doodlopende steeg parkeert / wegzet’.
Ik heb het zó vaak meegemaakt dat ik deze ondemocratische Noord Koreaanse methoden in
Nederland op de burgers toegepast als wetmatigheid stel als dé manier van Macht uitoefenen
door de Bovenstroom op de Onderstroom.
Hoevelen kennen het gedrag al uit ervaring dat je werkgever / opdrachtgever zich steeds meer is
gaan gedragen als jouw ‘baas’, iemand die denkt dat die de baas is over jou, macht heeft over
jou, dat je zijn eigendom bent. Bij mij werkt dat niet en het hoort ook niet want het is
kannibalistische omgang.
‘Mijn’ Gemeente Noordenveld deel b
Een van de dingen die de Gemeentelijke Overheid wilde doen was beoordelen of mijn bedrijf
levensvatbaar is. Mijn bedrijf heeft als doelstelling ‘het verspreiden van kennis inzake de
narcistificering van onze samenleving’
en de narcistische ingestelde Overheid wil dat gaan bepalen voor mij. Probleempje.
Omdat mijn bezwaar ging over het gedrag van de Overheid (narcisme) hadden ze onmiddellijk een
probleem.
De Gemeentelijke Jurist en kwaliteitsfunctionaris wordt namens de Overheid op mijn bezwaar
gezet, hun doel is mijn ingediend bezwaar inzake ‘gedrag’ te omzeilen.
Op mijn bezwaar wordt een door de Overheid betaalde democratische beroepscommissie gezet.
Tijdens zo’n zitting doen ze alsof ze begrip voor je hebben, dat begrip spelen ze.
In het advies dat ze schrijven aan de Overheid is er nog wel begrip voor mijn situatie
maar het ‘gedrag’, beter geschreven ‘Overheids-misdragingen jegens de burger’
worden niet behandeld.
Met manipulatie stelt de commissie dat mijn aanvraag terecht is afgewezen wegens gebrek aan
ingediende stukken, hetgeen valt onder ‘nonsens is nonsens’.
Mijn ingediende bezwaar is dus inhoudelijk niet behandeld, het is gemanipuleerd naar een
wettelijke regel met een ‘nummer’ waarbij ze de wederkerigheid, billijkheid, redelijkheid, eigenlijk
alle begrippen die een samenleving tot een samenleving maken omzeilen
en de burgerij ook ver-ontmenselijken tot een nummer.
Geloof je dat ze in Den-Haag gaan toegeven dat de democratie dood is…!
Dus wordt je doorverwezen naar de Rechtspraak maar die ken ik al door en door en die volgen
gewoon de Overheid, altijd.
In een van mijn vele zaken heeft de Rechter in Hoger beroep zelfs gesteld dat ik terecht mijn
wapenverlof kwijt ben om reden dat ik teksten heb geschreven maar zij die teksten zelf niet op
inhoud beoordeeld.
Deze Rechter heeft in mijn geval dus zelfs zonder kennis te nemen van de inhoud
mij mijn vrijheid van meningsuiting ontnomen.
Ik heb die uitspraak zwart op wit maar niemand binnen de Overheid interesseert dat ook maar iets
en dát zegt wat.
Reden genoeg zo’n rechter te ontslaan dunkt mij maar helaas, het is allemaal afgesproken in het
schimmelnetwerk.
Die teksten staan vanaf 2011 nog steeds onveranderd op mijn andere website HoeDenkIk.nl
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Dus naar de Rechter stappen is zinloos en ook een misleiding door de Gemeentelijke Overheid.
Wat ze doen is met het manipuleren van de waarheid de burger op het verkeerde been zetten
en in zijn / haar emotie pakken.
Menig burger zal naar de Rechter stappen om zijn haar Grondwettelijk recht te halen, maar
helaas, die Grondwet is allang een loper waar de Overheid zich geen ene reet van aan trekt.
Dus heb ik wederom bezwaar gemaakt tegen het gedrag ven de Gemeentelijke Overheid
Noordenveld.
Jaar 2018 in Nederland 12.400 dakloze zwervende jongeren
Het is zó makkelijk die groep van 12.400 jongeren (t/m 30 jaar) de schuld te geven van hun eigen
situatie.
Bekijk de handelswijze van mijn voorbeeld, tot nummers vermaakte jongeren die vastlopen in
deze ruk ondemocratisch functionerende maatschappij, steeds meer studenten die depressief
raken. Neen, het ligt nooit aan onze ondemocratische Overheid.
De Voedselbanken
Het is een schande in een democratische welvaart-Staat als Nederland dat er überhaupt
voedselbanken nodig zijn.
Voor heel veel mensen in de onderstroom is het al normaal geworden dat ons land is afgegleden
naar een Ondemocratisch land met een narcistische Overheid.
Mensen zijn numb geworden door slechte opvoeding, slechte scholing, dat domme schermpje
helpt er bepaald niet bij, straling, voedsel met lage voedingswaarde en chemicaliën die mensen
doet afstompen, de weerstand bij de onderstroom is door de bovenstroom gebroken.
De Overheid die het heeft over het ‘gedrag’ van de Onderstroom maar zelf geen fatsoen meer
heeft dan een in stand gehouden nep democratie.
Word verzetsknikker en stap uit die nepotistische Overheids-knikkerbaan.
Pak minimaal het ondemocratisch gehalte van de leugens aan, zoals de enorme aardgas-klimaat
leugen.
Probeer eens het liedje van Katie Melua ‘there are 12 million bicycles in Beijing’ te zingen en
vervang ’12 miljoen fietsen in Beijing’ met ’12.400 dakloze zwerfjongeren in Nederland’.
Fuck YOU Overheid godverdomme !
Ik ga daarvan janken!
Onze gezondheidszorg
Net als de aardgas-klimaat leugen is dat hele zorg verhaal ook een Overheids-leugen.
Ons gezondheidszorg is verpatst aan de Adelhouderswereld die geld verdienen
aan de zorg die we nodig hebben.
Het is de verrekte narcistische markt-denk leugen van Rutte en Wiebes die ons land heeft
doen laten verrotten.
Okay, onze Monarchie
Het is tijd dat we wakker worden, inzien en opstaan.
Hiertoe moeten we even gaan inzien in wat voor land we eigenlijk leven.
Ik heb een screenshot gemaakt van de website van het Nederlands Koninklijk Huis.
Zie volgende pagina
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Deze tekst ga ik zo dadelijk analyseren maar eerst nog even dit.
Narcisten, dus mensen met minimaal bovengemiddeld narcistisch gedrag, hebben een vreemde
beyond eigenschap.
Deze eigenschap heb ik leren doorgronden en het feit dat ik die kennis deel vertelt dat ik ook al
zullen narcisten graag andersom beweren dat ik geen narcist ben want ik geef hier de kennis over
hun denken gratis aan de lezer weg.
Ik zat door mijn leefomstandigheden aan de verkeerde kant van de wip te empatisch.
Door de gestoorde manier van genieten die narcisten hebben (de zwaarste narcisten zijn
psychopaten) willen ze ook dat zij bedekt wel degelijk bekend maken wat zij doen,
hoe zij zichzelf bevredigen, hun lege ziel vullen, want dáár genieten zij extra van,
van het zien hoe zij anderen misleiden en manipuleren.
Het is een intens psychisch zieke manier van leven.
Met empathie vul je de eigen ziel, met narcisme leeg je de eigen ziel.
Balans tussen beiden is het beste want met alleen empathie kom je er niet, dan ga je jezelf
overlopen door gebrek aan afgrenzing en daar heb je het eigen narcisme weer voor nodig.
Het gaat dus altijd om de balans.
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Hulpverleners, heb niet de droom / fantasie dat je narcisten kunt genezen, dus eenmaal bewezen
kinderverkrachters nooit vrij laten want zij worden nog slimmer door hun verkregen therapie,
ze misbruiken de extra kennis ter perfectionering van hun narcistische gaven.
Ga maar eens kijken naar trainingen voor het hoger bedrijfsleven, die drijven allen op een
narcistisch fundament.
Een narcist vertelt versluierd dus altijd wel degelijk zijn/haar stiekeme verborgen waarheid.
Ik heb een tijd terug een directeur van een grote multinational gefilmd, hoe die zijn personeel
toesprak.
Ik pikte de gaslight teksten (het psychisch manipuleren van de werknemer) er zo uit terwijl ik hem
opnam, ik kan gewoon niet meer functioneren in een narcistische wereld.
Ik heb ‘narcistische vergiftiging’ opgelopen.
Ik ben een soort van hash hond geworden maar in mensengedaante en dan jegens narcisme.
Mijn trauma heeft zich omgezet in kennis en komt terug bij diegenen die mij dat trauma bezorgd
hebben. Als narcisten iets erg vinden is het als je hun gedrag zichtbaar maakt.
Zichtbaar maken is mijn hobby, eerst als cameraman zichtbaar maken en vertellen, nu filosofisch.
Ik heb het dus ook nodig om narcisme te bestrijden als laatste therapie dat is mijn narcisme
stelt PAM opgeleide Robbert Huijskens als zelfanalyse maar mét empathie dus niet narcistisch.
Ik heb mezelf of met hulp van’boven’ het wonder aangedaan om al heel jong onderbewust mijn
lichaamsgevoelens af te blokken jegens mezelf om mijn ziel te beschermen tegen ernstige
narcisten in mijn leven.
Pas in 2014 kon ik mezelf weer in contact brengen met mijn lichaamsgevoelens.
Het grote voordeel hiervan is dat ik gedurende 53 jaar een 24/7 opleiding heb gehad in het
narcisme leren doorgronden.
In retrospect heb ik de laatste vijf jaren mijn verleden kunnen herbeleven, verweken, mijn brein en
herinneringen zijn prima. Zoveel opgeslagen gebeurtenissen die ik niet begreep en kon gaan zien
hoe ze omgekeerd aan mij verteld zijn. Narcisten vertellen altijd versluierd waar ze mee bezig zijn
maar je dient jezelf te trainen daar doorheen te prikken.
Mijn eerst website uit 2011 heeft als extra subtitel ‘alles is omgekeerd’,
dat sloeg op mijn manier van de wereld om me heen beleven.
Heel veel dingen bleken bij narcistische mensen echt exact omgekeerd te zijn, hun manipulatie,
intrige, en de samenzweringen die huidige journalisten ontkennen dat ze bestaan.
Mijn hele huwelijk van 32 jaar bleek achteraf een grote manipulatie, megalomaan intrige spel en
uiteindelijk een samenzwering die ik ruim 20 jaren lang niet heb doorzien.
Ja, ik heb daar uiteindelijk mijn voordeel mee gedaan.
Burgemeester Smit heeft samen met Secretaris Van der Wal (Gemeentelijke Overheid
Noordenveld) mijn tekst ‘doe er uw voordeel mee’ misbruikt en doen helemaal niets aan de grote
aardgas-klimaat leugen en LFg overlast. (zie brief bijlage)
Dat is nou een simpel ‘gaslight’ voorbeeld, mijn eigen tekst naar mij toe spiegelen alsof je iets
doet en er inhoudelijk juist niets mee doen.
De echte Nederlandse verborgen structuur is heel simpel.
We hebben een alleenheerser (oﬃcieel Koning Alex, was Koningin Beatrix etc).
Die alleenheerser heeft adviseurs en mensen uit het bedrijfsleven en bancaire wereld, zij sturen
politici aan die zij vergaren in de Bilderberg-groep, De Bilderberg-groep der machtigen (en nog
weer groepen daarboven) bepalen gezamenlijk de koers en het democratisch schijn-spel, de
poppenkast.
De democratie, dan wel ‘verzuiling’ is een gaslight instrument om de burgerij het gevoel te geven
‘ergens’ bij de horen.
Ik weet uit ervaring dat in de gehele narcistische politiek niemand ook maar iets doet tegen
onrecht behalve als ze er mee kunnen scoren om de eigen positie of zetels te kunnen behouden.
Ze lullen veel voor de bühne maar doen eigenlijk niets dan meer en meer regels maken
waarachter ze zich kunnen schuilhouden en dienstbaar zijn aan de Monarchie
en iedere verkozen politicus dient zich te houden aan ondemocratische kadaver partij discipline
want anders wordt die wel met een truc politiek afgemaakt met behulp van de media.
Zo is de gehele Wet Verbetering Poortwachter één grote poppenkast.
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Een van mijn sterkste voorbeelden is en blijft de valse kinderporno gemaakt door de recherche
zelf tijdens mijn horen vanwege een valse zedenaangifte en ik heb al die bewijzen
en al bijna 23 jaar doet niemand daar wat aan behalve dat het hoogste Rechtsorgaan stelde dat
het geoorloofd was en vanuit hoofde van functie gemaakt was (ter psychisch narcistisch
manipulatief misbruik bij de verhoren)
We hebben toch terécht zo’n hekel aan kinderporno.
Doet me denken aan die Deventer Parkmoord en wat er nu dan toch uitkomt over gemanipuleerd
bewijsmateriaal. We zijn geen democratie, we zijn een land met een Alleen Heerser.
De tekst op de Koninklijke Website ♕
Sinds 1814 is Nederland een constitutionele monarchie.
Letterlijk staat er: Sinds 1814 is Nederland een grondwettelijke Monarchie.
Constitutie staat voor bij wet vastgesteld en Monarchie betekent een bij wet vastgestelde feit dat
het Land beheerst wordt door één persoon.
Nederland is bij Grondwet dus een vastgesteld land met alleen heerser.
Nederland is bij Grondwet niet vastgesteld als een democratie.
Wetteksten dien je letterlijk te nemen, daarom zijn het wetten. Het zijn gewogen woorden.
Je paspoort is dus van de zittende alleen heerser, heden Alexander.
Eigenlijk ben je als burger dus ook gewoon bezit van de zittende Alleen Heerser.
Het voorgaande is vervolgens dichtgetimmerd met;
Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de constitutie, oftewel de Grondwet.
Hier staat dus dat ‘de positie van de Koning als Alleen Heerser is vastgelegd in de constitutie.
De Koning is het staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering.
Hier staat dus feitelijk ‘de Koninklijke Alleen Heerser vormt samen met de ministers de regering’,
dit leest al heel anders.
De Koning Heerst dus Alleen en heeft Ministers met wie de Alleen Heerser een regering heeft.
In een constitutionele monarchie valt het staatshoofd onder de ministeriële verantwoordelijkheid.
Oftewel, alles wat de Koning als Alleen Heerser verkeerd doet valt onder de verantwoordelijkheid
van de Ministers. Want Monarchie staat voor Alleen Heerser en kan dus niet omgekeerd hetzelfde
betekenen.
Daarbij is de zin veralgemeniseerd met ’In een constitutionele…. Er staat niet ‘In de
Nederlandse’…..
Aangezien op dit niveau de woorden gewogen zijn wordt het hier al een vaag verhaal.
We zeggen dus dat de Koning alleen mag doen wat de regering hem toestaat om te doen maar hij
zit zelf constitutioneel ook in die regering. Kan de Koning er gewoon een paar eigen
ondernemingen op nahouden wat multinationals of zoiets en zijn eigen winkeltje erop nahouden
vanuit de Alleen Heersing.
Het Nederlandse parlement wordt in de Grondwet de Staten-Generaal genoemd.
Fijn om te vernemen.
De Koning is volgens de Grondwet voorzitter van de Raad van State.
Dit is een louter ceremoniële en symbolische functie.
De meeste mensen zullen deze twee zinnen lezen als een doorlopend geheel juridisch klopt dit
niet. De Rechtspraak mag bijvoorbeeld stukken uit een zin lichten die tussen de regels en de
komma’s staan en aldus een zaak inhoudelijk manipuleren. Ik schrijf om die reden nog wel eens
zonder punten en komma’s en maak dan extra ruimte om een en ander leesbaar te houden.
Koppel je deze twee zinnen naar één zin staat er … van de Raad van State maar dit is louter ….
dan staat er juridisch heel iets anders dan zoals het op de website staat.
Zouden de zinnen juridisch gekoppeld zijn staat er namelijk dat de Alleen Heerser geen functie
heeft en dus als Jan met de korte achternaam daar zit ontkoppeld is de tweede zin volledig in
tegenspraak met de Alleen Heerschappij van de Koning waarom noemen we Nederland dan een
Monarchie.
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Waarom zou de Alleen Heerser überhaupt naar de vergadering van de Raad van State gaan als hij
daar als een watje moet zitten, dan zit Hij toch voor Jan Klaasen daar. Dan zeggen ze in de
wandelgangen tegen elkaar ‘denk er ﬀ aan, Watje komt ook vandaag’.
Het lijkt er meer op dat die tweede zin over louter ceremonieel eerder duidt op een gaslight
versluiering-boodschap jegens de waarheid. De Raad van State is advies orgaan aan de
regering / politiek voorgekookt in de Bilderberg-groep waar de Alleen Heerser ook in zit.
De sturende werking van de Overheid bevindt zich in die Bilderberg-groep die niet democratisch
is en niet openbaar, hetgeen 100% strookt met een Alleen Heerschappij en Voorzitterschap van
de Raad van State.
Maxima zit ook bij de Raad van State maar heeft geen stemrecht, dat kan je online lezen.
Je leest echter nergens dat de Alleen Heersende Koning géén stemrecht heeft, ook niet dat hij wél
stemrecht heeft in die Louter ceremoniële symbolische functie.
De Alleen Heerser is er niet altijd bij alleen bij belangrijke beslissingen en Maxima adviseert Alex.
De dagelijkse leiding ligt in handen van de vice-president.
Let op, met de term ‘de dagelijkse leiding’ wordt er over het algemeen meestal op geduid dat er
nog een stuurlaag bóven zit. Zou dat die Alleen Heerser kunnen zijn Monarchie staat voor Alleen
Heerser en anders klopt de terminologie ‘Monarchie’ niet.
Koning Willem-Alexander is sinds 30 april 2013 staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.
Dit is voor hen die het nu nog niet weten…..
Laat ik even héél duidelijk zijn
ik heb geen hekel aan de personen Alex Maxima noch hun kinderen gewoon burgers alleen het
spel dat gespeeld wordt deugd niet en dáár schrijf ik over want het volk wordt grootschalig
gegaslight gaslighten is wat narcisten doen met anderen het psychisch manipuleren van het
volk net als in Noord Korea plaatsvindt niet meer en ook niet minder
Nederland wordt afgebouwd
Voor die het niet door hebben, Nederland wordt afgebouwd in de betekenis van verminderen.
De aardgas-klimaat leugen hoort daar ook bij.
Pensioenen worden afgebouwd, er zijn steeds meer disinhibitionele graaiers, van het gas af gaan
en tegelijkertijd grote gasleidingen aanleggen door de Oostzee en de Shell Prelude optuigen die
25 jaar lang vloeibaar gas gaat produceren, sorry hoor.
Slaap rustig verder en klaag niet.
Volgens de plannen der Illuminatie, die worden uitgevoerd volgens de agenda van de Verenigde
Naties, dienen we de bevolking der Aarde af te bouwen en voor Nederland betekent dat het een
groot natuurgebied wordt met wat woon conglomeraten voor maximaal zo’n 1,2 miljoen burgers.
Met een balans tussen empathie en narcisme en daardoor een eerlijker verdeling is een betere
wereld mogelijk inclusief klimaat beheersing.
De enige die over zullen blijven zijn echter de bovengemiddelde narcisten.
Omdat narcisten nooit genoeg hebben, hetgeen komt door de bodemloze put die hun ziel is,
zullen ze nooit stoppen en uiteindelijk ook zichzelf kannibaliseren, maar dat maken de meeste van
ons dan niet meer mee.
Alle stukken op deze website passen als puzzelstukken in en op elkaar.
Bevrijdingsdag 2019. Het gaat om eigen keuzen, geen eigen keuze maken is ook een keuze.
I am done. Ik ga weer fijn naar de ons vernietigende druk Laag Frequent golven van de NAM
luisteren, het gaat weer heftig tekeer hier.
Dag aardgas

!

met gratis ongewenst binnendringen van onze lichamen met hersen massage.

Robbert
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