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Het psychisch

Zélf-Kannibalisme
Het Psychisch-Zélf-Kannibalisme (PZK), de meest ernstige vorm van Kannibalisme, is een gevolg
van gebrek aan kennis over de persoonlijkheidsstoornis narcisme.
Autofagie of Autofagia is Zelf-Kannibalisme, dat wil zeggen dat mensen die aan dit syndroom
lijden delen van hun eigen lichaam opeten.
PZK is een door mij gemaakte koppeling tussen Zélf-Kannibalisme en Psychisch Narcisme.
Het gebrek aan kennis over wat de meer narcistische mensen met de mensheid doen en al
gedaan hebben met mensen die als psychisch gezonde mensen begonnen.
PZK is namelijk het gevolg van je leven laten leiden door mensen met de narcistische
persoonlijkheidsstoornis, of mensen met bovengemiddeld narcistische gedragingen.
De gevolgen daarvan voor jezelf niet kunnen doorzien met als gevolg dat je gaat het lijden aan
psychische zelfvernietiging, oftewel Psychisch Zelf-Kannibalisme.
Het voorkomen dat je PZK oploopt ligt in het feit van de zelf te maken bewuste keuze om;
te luisteren naar wat er echt om je heen gebeurt,
je ogen te openen voor wat er om je heen gebeurt,
je mond te openen tegen de wantoestanden die om je heen plaatsvinden en daartegen in verzet
te komen.
Weigeren autonoom na te denken hoe het hele Nederlandse Klimaat ‘onzin is onzin’ verhaal in
elkaar steekt is ook zo’n keuze.
Weigeren autonoom na te denken over de gevolgen van het grootschalig in gaan zetten van
warmtepompen omdat je zelf al een waterpomp hébt is ook een keuze en maakt dat je al een
beetje aan PZK gaat doen, oftewel meer onverschillig gaat worden.
Zelf nadenken begint met zelf controleren van wat je zelf kunt zien en als waarheid durft aan te
nemen, niet zomaar alles geloven wat Politici en de Media je voorschotelen. Dus ook niet wat
mensen maar op Facebook gooien, controleer zelf wat je wordt voorgeschoteld.
In de oude tijden hadden ze daar ‘voorproevers’ voor, ben je eigen voorproever.
Het gaat vaak niet meer over wat er wél is gebeurd maar om wat er in ieder geval niet is gebeurd
en aan jou gebracht wordt als ‘de waarheid’, het fake-nieuws waarmee ze je geest verneuken.
Enkele voorbeelden hoe de mensheid zichzelf Kannibaliseert door niet aan voorproeven te doen;
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Afgelasting van de Wandeling Nacht van de Vluchteling door Herinnering Centrum Kamp Westerbork (H.C.K.W.)
Ik heb als zelfstandig ondernemend cameraman gedurende tien jaar zo’n ruim 120 opdrachten
uitgevoerd voor het HCKW.
Daar nog bij op zo’n ruim 80 opnamen als vrijwilliger voor het Indisch Herinneringscentrum.
Ik ken de organisatie een beetje, heb een en ander meegemaakt, eerder over geschreven.
Het zwichten voor tirannen is waar het met de afgelasting feitelijk over gaat.
Of het nu joden zijn die het voormalig kamp opeisen vanuit hun slachtoﬀerrol positie, of het nu
bedreigingen zijn, laat ik het algemeen houden, het H.C.K.W. is gezwicht voor tirannie.
Voor een voetbalwedstrijd rukt de politie massaal uit, voor iets principieels als dit niet,
het is Zelf-Schande te zwichten voor tirannie,
dan maar een voetbalwedstrijd minder en een Wandeltocht meer.
Aan de Joden onder de bedreigers die woest werden op het H.C.K.W.;
Ik heb 220 lange verhalen vast mogen leggen over wat Joden, Indiërs en militairen hebben
meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ik ben ook wel mensen tegengekomen die hun slachtoﬀer zijn koesteren en leven in hun
slachtoﬀerrol.
Vaak wensen mensen de doden te blijven gedenken, daar sta ik achter maar wat daarbij door
tegen de wandeling protesterende organisaties vergeten wordt is, dat het gaat om het NU.
Die verbinding dient gemaakt te worden, de les geleerd te worden, wat we kunnen leren uit dat
verleden ten bate van het heden, want de Derde Wereldoorlog gevoerd door de Narcisten in de
Verenigde Naties en de Bilderberg-groep woedt allang, maar deze keer subtieler met alle trucs die
narcisten hebben.
De Nazi’s én Hitler waren ook zware narcisten, oftewel Psychopaten.
Iedereen die een ander bedreigt is minimaal een narcist en vaker nog een psychopaat.
Dit ter herinnering;

Een volk dat voor tirannen zwicht
Allen, die hier tesamen zijn,
de levenden, de doden,
de handbreed, die ons scheidt, is klein,
wij zijn tesamen ontboden voor het gericht ...
Gedenk de liefste, die hier ligt,
de broeder, vrind of vader,
maar gun Uw ogen wijder zicht,
aanzie het land en alle mens tegader,
hoor dit bericht:
Wij staan tesaam voor het gericht
voor goed of kwaad te kiezen,
een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.
(Hendrik Mattheus van Randwijk,
1906-1966,
dichter, prozaschrijver, verzetsheld, journalist)
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Brand Notre-Dame
O, o, o, o, o, wat een drama.
In anderhalf uur tijd is de Notre-Dame tot de grond toe afgebrand.
Niet alleen een volk, nee de Wereld is geschokt.
De Notre-Dame die afgebrand is als een commutatieve aanslag op onze ziel van gezamenlijkheid.
We zijn allen getroﬀen.
Bij dit soort schokgolven vallen velen stil en gaan ze op straat gezamenlijk bidden omdat de
wereld lijkt te vergaan. We zijn verlamd.
Ga eens anders naar die brand kijken!
Er is van alles bekeken. Ik heb een en ander verzameld, foto’s, video’s van vóór de brand.
De Onze-Heel-Oude-Dame was al
lang aan héél groot onderhoud toe.
De grote brokken kalkzandsteen
vielen naar beneden, torentjes
stonden op barsten, delen werden er
regelmatig afgetakeld, de kerk was
aan het uiteen vallen.
Stenen balustrades werden soms
vervangen met hout. Diverse mooie
waterafvoer spuiten werden al
vervangen met PVC pijpen.
Diverse documentaires zijn te vinden
op YouTube.
De Notre-Dame, Onze Dame, stond al
langer op vergaan, niets is voor de
eeuwigheid.

Het Amerikaans Channel CBS maakte in 2018 al een docu over de vergankelijkheid van de Notre
Dame. Frankrijk zocht donoren voor de restauratie.
Volgens de CBS waren de geschatte kosten voor de restauratie $185 miljoen, de Franse Staat
zou gespreid over tien jaar $50 betalen, er was nog $135 miljoen nodig.
Frankrijk had al problemen met de ‘gele hesjes’ en kon niet zomaar 135 US Dollar op tafel leggen.
Deze Katholieke Kerk is overigens geen bezit van Het Vaticaan maar het volledig Staatsbezit van
de Franse Republiek.
In de media was al snel sprake van ‘brand door kortsluiting’ het zou door de grote bouw-lift zijn
gekomen.
Het elektra werd echter altijd van het gehele frame gehaald en de overdracht van de sleutel van
de bewuste schakelkast was bijna een ritueel. Er golden strikte veiligheidsregels.
Toen zou de brand zijn ontstaan door elektra binnen het bestaande dak.
Er zou nog een simpel brandalarm aangebracht worden.
Een andere Franse video documentaire, ook uit 2018 van Toute L’Histoire verteld echter ook wat
alleraardigste dingen.
Er zat helemaal geen elektra onder de kap en dat zou er ook niet komen.
Tevens zal ik op de volgende pagina wat screenshots uit die docu zetten die je laten zien hoe dik
de eikenhouten balken eigenlijk wel waren want eikenhout verbranden duurt wel even, dat is niet
zomaar weg.
In de oudheid stond de kap ook al eens in de fik en dat is toen met emmertjes water geblust.
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Ik weet niet wat het dak van de Notre Dame zo snel liet af-fikken.
Wat ik absoluut zeker weet is dat het wel heel goed uit kwam.
De Fransen hadden in wereldstad Parijs maar weinig middelen hoog genoeg om goed te kunnen
blussen, rivier La Seine loopt er aan twee kanten langs.
Wat wel binnen korte tijd gecoördineerd was, waren vrachtwagens en genoeg politie om met een
keten van mensen, de kunstschatten in korte tijd in veiligheid te brengen.
Laat ik het zo uiten, ik geloof geen reet van de oorzaak van de brand en vind het allemaal wel heel
conveniënt voor de Republique Française.
In no time was er al €700 miljoen toegezegd.
Bekende miljardairs schonken wat zakcenten als Katholieke Aflaat in de hoop om hun zielenrust in
de Hemel mee te kunnen kopen.
Vredig kunnen leven, zittende op miljarden, terwijl het volk dat honger lijdt door het systeem
waarvan de miljardair rijk is geworden, is narcistisch gedrag.
Tevens een mooie reclamestunt voor hun dure merken.
Die brand en de oorzaak stinkt en niet van de rook.
Net zo geldt voor die bizarre branden in California.
Ach joh

Van de Notre-Dame naar 9/11 is een mooie
overstap.
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9/11
Iedere persoon die zich journalist noemt en iedere kritische denker wegzet als criticaster,
conspiracy theorist (samenzwering-denker), of klokkenluider van de Notre-Dame,
is zelf geen knip voor de neus waard en is dan géén journalist maar slechts
de financiële slaaf van zijn/haar baas.
Ik zet twee bestanden op de website;
9/11 Crash Test | 9/11 PLANES HOAX.pdf
Deze PDF is een samenvoeging van diverse onmogelijkheden waarom 9/11 niet gegaan is zoals
het verteld wordt. Een PDF document van 95 pagina’s met alle onmogelijkheden op een rij gezet.
Het internet staat er al jaren mee vol.
20120620-0_B763_JA610A.pdf
Deze is een oﬃcieel onderzoek van de
Japan Transport Safety Board.
Deze stamt uit 2016, gaat om een incident
waarbij een BOEING 767-300 op 20 juni
2012 te hard is geland op het neuswiel en
de romp daar al veel schade van heeft
opgelopen.
Zo sterk versus fragiel zijn vliegtuigen
namelijk.
Dit niet bestuderen als journalist en wél iedereen die anders denkt over 9/11 dan de oﬃciële
lezing van de Amerikaanse (en Nederlandse) Overheid, is een kletskous die nonsens uitkraamt,
een ‘niets willen wetende nonsens verteller’. A Fakenewser.
Dat Overheden vervolgens het volk gaan gaslighten met gespiegelde boodschappen ‘dat er
zoveel fake news is’ is helemaal het toppunt van disinhibitioneel narcistisch omkeer gedrag.
Onze eigen Overheid is namelijk FAKE!
Overheden en Media werken net als de NAM. De bestanden met bewijzen die ik hen stuur van de
Laag Frequente Golven downloaden ze niet eens noch beluisteren ze die. Op die wijze doen ze
dan net of het ook niet bestaat, het Zwijgen van
de narcist, het Talk To My Hand principe van
modern narcistisch leidinggeven en
controlerenden.
9/11 ontkennen als inside job is niet alleen dom,
dat is zwaar narcistisch gedrag.

Ethische overdenkingen inzake het Afvalwater bij Resomeren
Eerder over geschreven.
De Geresommeerde Opa’s en Oma’s gaan gewoon netjes via de rioolpijp naar de waterzuivering
samen met de poep, pies en het afwaswater van de nog levenden mee.
Zit hier een ethisch bezwaar aan of niet.
Ik denk dat we er niets van vinden
want het is zo goed voor het milieu.
‘Opa, vaar wel’ is dan een toepasselijke grafrede.
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LFg overlast
Als je het over Laag Frequente Golven (LFg) overlast hebt wordt dit door de Fake Overheid en
NAM / Shell omgezet in ‘geluid’. Dan worden het Laag Frequente Geluiden.
Op ‘geluid’ hebben de internationale fake overheden de fake DbA norm gezet van hoorbaar geluid
bij bepaalde niveau’s.
Heb je een klacht komen ze uiteindelijk meten en met de DbA norm bestaat je klacht volgens hen
niet.
Eigenlijk is de uitkomst dan dat je als burger een of andere niet meetbare stoornis hebt.
Ik moet bekennen dat toen ik het zelf nog niet kende, ik zelf ook dacht dat die mensen die van
laag of hoog frequent last hebben aanstellers zijn. Die mensen gaan vervolgens twijfelen aan
zichzelf.
Tot ik er zelf ook last van kreeg omdat ‘de Engelen’ er heel lief voor gezorgd hebben dat ik óók dit
nog even mee mocht gaan maken en als je dan Robbert Huijskens bent en narcisten Buster, tja….
dan ontdek je uiteindelijk dat onze overlast helemaal t/m de Prelude van Shell en het Koningshuis
reikt, of rijkt.
Dus zelf maar op onderzoek uit gegaan omdat je als autonome denker weet dat wat er verteld
wordt anders in elkaar moet zitten.
LFg tezamen met 5G en later ook 6G is, op andere wijze als Resomeren een vorm van fysieke
vernietiging van de mensheid, Adolf Hitler was vergeleken met deze modernisten een no-body.
De opgezette experimenten, ook die de psyche betreﬀen, uitgevoerd uit naam van Der Führer zijn
grif overgenomen. De doelstelling is NU, niet alle joden maar zo’n 93% van de mensheid uit te
roeien. Daarom dient herdenken niet alleen maar om TOEN te gaan maar ook om de
bewustwording van het verband tussen TOEN en het NU te gaan.
Wat is nou het probleem met Laag Frequent en Ultra Hoog Frequent, het doet iets
on-hoorbaars met je lichaam. Je lichaam gaat vervolgens in de verdediging en gaat
ter bestrijding ‘over reageren’ waardoor je eigen lichaam uiteindelijk het eigen lichaam gaat
slopen.
Alleen mensen die daar gevoelig voor zijn kunnen dat eerder gaan ervaren.
De verbeterde methode van de Jappen en de Nazi’s wordt toegepast in de naadloze overgang
naar de Derde Wereldoorlog met de modernste technieken.
Hé journalist, voor jij ook maar ‘conspiracy’ denkt, denk eerst eens op zielsniveau zelf na over
alles en dan los van je hypothecaire verplichting.
Ik heb het Laag Frequent G hoorbaar kunnen maken, het bestaan ervan is daarmee nu
wetenschappelijk bewezen want ik kan het experiment simpel herhalen en het kan dus niet meer
ontkend kan worden.
Wat is het ‘G’ nou eigenlijk, wat geeft het probleem.
Als de Overheid dit probleem erkent heeft het bedrijfsleven en de energie bedrijven een probleem.
De Hz golf heeft een sinus, ～, dat is een trillingsgolf met twee uitersten.
De Overheid heeft allerlei zaken, zo haar dat uitkomt, verbasterd met allerlei meetwaarden. Ga
maar eens uitzoeken hoeveel gas we verbruiken voor wat, hoeveel we exporteren, importeren,
verkopen, wie wat waar. Dat is niet te doen en voor een burger ook oncontroleerbaar.
Met Hz metingen gaat dat net zo, er zijn zoveel manieren van meten bedacht dat er geen eenheid
meer is en achter die verbastering gaat ergens de verzwegen waarheid schuil.
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Het gaat om de ‘drukverschillen’
tussen heersende
omgevingsgeluiden en de
drukgolven van bepaalde veelal
niet hoorbare Hz Golven.
Hier rechts op de afbeelding
afkomstig van een
gerenommeerde Noorse
onderneming Norsonic AS.
De LFg staat het ook alweer
benoemd als ‘Peak to peak
pressure of sound wave’ door
elkaar heen, is het nou geluid of
een Hz drukgolf.
Meet-bedrijven werken voor
Overheden en andere grote ondernemingen en niet alles mag door de onderstroom geweten
worden en wordt verbasterd.
Het gaat om de ‘druk’ (pressure) die de niet hoorbare trillingen op het menselijk, dierlijk en
plantaardig leven uitoefenen.
Het is die druk, die de overlast en fysieke schade teweegbrengt als die nagenoeg constant wordt
uitgeoefend.
De Overheid wil niet dat we dit weten en omdat de NAM / Shell alles ontkennen hebben wij
ontdekt dat de NAM / Shell iets anders doen met het gas uit het Groningenveld dan verteld wordt
aan de burger. Vandaar het stuk De Prelude Sodom en Gomorrah.
Het meten van LFg is niet alleen kostbaar en ingewikkeld dus doen we liever of het gewoon niet
bestaat, de Overheid wil niet dat we dat
weten, iedereen gelooft het ook als onze Fake Overheid dat
verteld en ik simpel stel; nonsens is nonsens,
ook al verteld de Overheid die nonsens.
Hier rechts een meetopstelling van Hz drukgolven,
van Norsonic SA.
Voor iedere frequentie moeten de
voorversterkers verzet worden.
Complex en dus kostbaar.
Hoe ga je dat fixen als één 20Hz golf
ongeveer 17.1 meter lang is!
Dan ontken je het probleem toch gewoon.
In de bijlage ook het in opdracht van de NAM opgemaakte meetrapport genaamd
5955 Geluidsmetingen LFG Lindelaan 18 te Een.pdf
In het eerste deel van die PDF met bijlagen, de pagina’s 1 t/m 17, staat op pagina 16 een
‘begrippenlijst’.
Op plaats acht staat: Geluidsdruk
P [Pa]
Door geluidsgolven veroorzaakte
drukverschillen t.o.v. de atmosferische druk
Sterke Hz Golven verstoren de heersende atmosferische druk en dát geeft mensen die het wel
kunnen vernemen / horen de overlast en fysieke schade.
Het onderzoeksbureau vermeld deze meetmogelijkheid dus wel, weet er dan kennelijk ook wel
iets van maar de Klant is De Koning dus vindt de lezer nergens in dit rapport noch in de bijlagen
ook maar iets over een P [Pa] meting.
Het zijn exact deze constant wisselende drukgolven in de muur van frequenties van onder de
20Hz t/m 125 Hz die indien langdurig daaraan blootgesteld de schade geven.
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Aan deze ongezonde drukgolven, of je die nu wel of niet kunt horen / vernemen, staat iedereen
die in een straal van zo’n drie á vier kilometer rond de UGS Norg woont bloot.
Ik heb ze alleen op youtube ‘hoorbaar’ gemaakt staan, voor hen die ze niet gewaar zijn.
Ik zal ook nog een kleine demonstratie video plaatsen waarop ik laat zien en horen dat het een
ware ‘muur’ van Laag Frequent Golven is.
En dat alles wordt veroorzaakt omdat ons Nederlands aardgas zo snel mogelijk uit Nederland
verdwijnt en we voor toekomstig Vloeibaar (Liquid) Natuurlijk Gas (aardgas) volledig afhankelijk
worden van de Koninklijke Shell en hun Adelhouders.
Ik vermoed dat de oﬃciële papieren ten behoeve
van het uitschrijven van Koninklijke Shell uit
Nederland allang klaarliggen en ook direct door
de Bovenstroom worden verwerkt als de grond
onder de Groningers en Drenten weer gaat
schudden en hun huizen instorten. Voordat de
burgers in de Onderstroom het stof van hun
kleding hebben kunnen vegen is dat geregeld.
Dieren en zeedieren en LFg
Nou Marianne Thieme, als jij over de LFg overlast voor dieren niets vindt en niets met de kennis
doet, tja, dan val je door het viskorfje heen in de poel van de bovenstroom en is de rest
ijdeltuiterij. Ik ga je E-mailen, dus informeren hierover.
Mocht de Partij van de Dieren niets willen doen, is het excuus vanzelfsprekend dat de Politiek zich
niet laat aanspreken met zo’n toon als ik gebruik en ik daarom de bekende zwijgbehandeling krijg.
Mijn toon is echter de enige zinvolle toon want bovengemiddelde narcisten kunnen alleen maar
luisteren naar hun interne dialoog. Ik schrijf voor de onderstroom. Er wordt wel veel gepraat in de
Tweede en Eerste Kamer maar écht luisteren…..
Het gaat om het verstaanbaar maken van hoe de bovengemiddeld narcistische wolven in
schapen-vachtjes rondlopen op de Haagse akker. Dus, Marianne, als je niet narcistisch bent, hoef
jij je ook niet aangesproken te voelen door mijn toon.
Heel veel zeedieren communiceren met lage Hz golven.
Sonar, visvangst, militaire marineschepen onderzeeërs gebruiken sonar’s met extreem lage
frequenties. Dat alles over zeer grote afstanden en sterkte, bijna net zover als de UGS Norg het
aardgas kan weg compresseren. Haarp installaties werken met zeer krachtige lage LFg, o.a. om
het weer te beïnvloeden en om op grote afstand met trillingen aardbevingen te kunnen genereren.
Je zult maar een dolfijn of walvis zijn, die praat in dezelfde taal als waarmee de mens hun woning
vervuild en zo de onderlinge communicatie onmogelijk maakt.
Raar hé dat die dieren massaal stranden.
De drijfveren achter het gebruik van LFg in de
oceanen is altijd terug te analyseren naar het
narcisme van de mens en dan mogen anderen
ook van hun Todestrieb meegenieten.
Ik zou zeggen, doe er niets aan Marianne.
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Nog even, Herinnering Centrum Kamp Westerbork
Wat ik stel is, dat het HCKW zich inzake het afgelasten van de Fundraising Vluchtelingen
Wandeling opgesteld hééft als slachtoﬀer.
Deze herhaald ingenomen slachtoﬀerrol door het HCKW namen zij ook al aan jegens mij toen ik in
2018 terecht ingehouden boos werd omdat ik niet accepteerde dat ik van een van hen stiekem
scherpe 7.65 kogels mee naar huis had gekregen.
Omdat ik die kogel-daad niet accepteerde en dat in een E-mail deelde, zou ik volgens een
journalist toen de verkeerde afslag hebben genomen, zo verweren N…. zich altijd, ‘omgekeerd’,
want de mores in de bovenstroom is elkander altijd te dekken.
In mijn woordenboek is de heersende mores gelijk aan corruptie.
Het Herinnering Centrum Kamp Westerbork heeft gefaald in haar bestaansrecht door te zwichten
voor de tirannie van bedreigingen. In de krant het verwijt aan de bedreigers.
Dat het nu een wat zielig afscheid is van de directeur komt door hemzelf. Hij had met de juiste en
adequate hulp van de Overheid als een ware held die niet buigt voor de tirannie afscheid kunnen
nemen.
Een ‘verwijt’ komt voort uit een eigen emotie.
Als je het plegen van verzet, het opstaan tegenover tirannie, zelf niet uit kunt dragen, dan is het
verwijt aan anderen eigenlijk een verwijt aan jezelf want je hebt dan niets gedaan, je bent niet
opgestaan tegen de tirannie.
Onderzoek even hoe de twee bevelvoerders van de Kazematten aan de Afsluitdijk zich hebben
opgesteld tegenover de Duitsers die hun stelling innamen. De opstelling van de bevelvoerders
maakte dat zij vermoord werden ja, hun dood maakte ook niets uit voor het verloop van de oorlog.
Hun ziel hebben ze echter wel gered en tevens zijn zij helden.
Nadat Koningin Juliana voormalig Kamp Westerbork op 4 mei 1970 heeft bezocht gaat de
sloophamer er al snel in. Er was haast, tijdens de dodenherdenking op 4 mei 1971 of 1972 ging
de sloop zelfs gewoon door.
Heeft het Indisch Herinnering Centrum, of de medewerker van het HCKW, al aan alle
geïnterviewden die hun verhaal over NederlandsIndië door mijn camera hebben laten opnemen,
verteld dat deze in de doofpot zijn gedaan?
Ook de nieuwe Onderzoekscommissie van vijf
miljoen, welke Rutte goed monitort, had geen
interesse in die interviews.
Geïnteresseerden mogen mij gerust contacten.

Robbert

🐳
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