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De Narcistische Leugenaar
De Leugen van bovengemiddelde narcisten wordt in hun beleving oprecht hun waarheid.
Daarom wordt een overmaat aan narcisme dan ook een persoonlijkheidsstoornis genoemd.
Subtitel;

De Narcist en de Spiegeldrager
Goethe; Zodra de tirannie verdwijnt, barst de strijd tussen aristocratie en democratie weer uit.
Doorgeschoten narcisten kunnen de ware filosofische overwegingen niet snappen, dat is
o.a. een van de vele kenmerken van die narcistische persoonlijkheidsstoornis, narcisten kunnen in
hun denken niet meer bij andere gedachten, ze komen vast te zitten in hun denken en kunnen
daarom hun denken ook niet meer veranderen, mensen die anders denken zijn volgens de
denkbeperkingen van bovengemiddelde narcisten enigmatische (raadselachtige, zonderlinge,
dubbelzinnige) denkers (alles is omgekeerd).
Einde tweede wereldoorlog 1945, tiran Hitler verdwenen, de strijd tussen Koningshuis en
Democratie barste los, 2019 democratie 99% overleden en is een poppenkast geworden.
Een spiegeldrager wordt door mensen met bovengemiddeld narcistisch gedrag liever als een
klokkenluider weggezet.
Een klokkenluider is voor notoire leugenaars namelijk makkelijker omdat de klokkenluider het
volgens de leugenaar heeft over een leugen en dat wordt dan een heerlijk ‘welles nietes’ spelletje.
Een spiegeldrager houdt een leugenaar de gedragsspiegel voor en omdat bovengemiddelde
narcisten nu eenmaal hun leugens verborgen willen houden haten bovengemiddelde narcisten een
spiegeldrager veel meer omdat een spiegeldrager hen niet alleen confronteert met hun leugens
maar gedrag dat onder hun leugenachtig gedrag ligt ontbloot.
Je ziet dus steeds weer dat bovengemiddeld narcistische mensen hun leugens willen omzetten in
een ‘welles nietes’ spel terwijl een narcisten-buster hen steeds terugbrengt naar hun eigen
obsessief compulsief genarcistificeerd wangedrag en dan geven de ze buster het ‘talk to my
hand’ principe.
Het cursieve dat nu volgt is afkomstig van Wikipedia
Gaslighting is een een vorm van manipulatie die als doel heeft om mensen te laten twijfelen aan
het eigen gezonde verstand door de werkelijkheid ronduit te ontkennen of door zichzelf
bloedserieus tegen te spreken zonder een spier te vertrekken. Het gebruik van deze term is
ontstaan uit het toneelstuk 'Gaslight' en de respectievelijke verfilmingen daarvan met Ingrid
Bergman in een hoofdrol als slachtoﬀer. De term wordt ook gebruikt in wetenschappelijke
literatuur en politieke journalistiek. Gaslighting is iemands denken manipuleren met leugens.
Lobotomie (ook wel: leukotomie) is een chirurgische operatie die rond het midden van de 20e eeuw
werd toegepast. (is niets leuks aan)
Tijdens de ingreep wordt de verbinding van het voorhoofdsgedeelte van de hersenen en de rest
van de hersenen en het zenuwstelsel door een insnijding bijna geheel verbroken.
De chirurg boorde eerst twee gaten in de schedel van de plaatselijk verdoofde patiënt en maakte
de incisie in de hersenen.
Later ontstond een snellere methode zonder boren: een instrument werd onder plaatselijke
verdoving boven de oogbol, onder het ooglid door, de schedel in gedreven en dan in de hersenen
heen en weer bewogen.
De frontale hersenkwabben hebben een functie in de "zelfsturendheid" en in het tot uiting komen
(ontwikkelen) van de eigen persoonlijkheid.
Met lobotomie werd geprobeerd (vermeende) psychische stoornissen zoals schizofrenie te
verhelpen, maar de eﬀecten bleken onvoorspelbaar en hadden veel bijwerkingen. (Bij een
verkeerde diagnose, zoals mij ook ooit is overkomen in 1997 door gerechtspsychiater R.V. , kan
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zo’n lastpak als ik duidelijk ben voor bovengemiddelde narcisten, eindigen met medicinale
lobotomie, zoals mij anno 2011 ook bijna overkwam door Psychiater A.D. )
Hoewel tot in de jaren tachtig in Frankrijk en Denemarken nog enkele lobotomieën plaatsvonden,
wordt de ingreep sinds de jaren zestig als barbaars beschouwd. (kannibalisme)
De criteria waaraan een patiënt moest voldoen waren tamelijk streng; in aanmerking kwamen
depressie met risico op zelfmoord, chronische angststoornissen, en obsessieve-compulsieve
aandoeningen die de patiënt verhinderden te functioneren. De originele methode was grof, maar
naderhand werd de procedure verbeterd en werden veel kleinere delen doorgesneden.
Lobotomie wordt niet langer toegepast, omdat resultaten slechter bleken dan aanvankelijk
gerapporteerd werd. In veel landen waaronder Nederland werd lobotomie verboden. In de SovjetUnie werd lobotomie op 12 december 1950 verboden. Ook Duitsland en Japan waren een van de
eerste landen waar lobotomie reeds in de jaren vijftig verboden werd. Noorwegen kende een
schadevergoeding toe aan de nog levende slachtoﬀers van lobotomie.
Lobotomie is uiteindelijk verboden dus passen de bovengemiddelde narcisten de lobotomie
heden wat anders toe op het Volk.
Veel mensen geloven gewoon niet hoe beyond bovengemiddeld narcistische mensen handelen en
daarom geloven mensen een heleboel dingen die fundamenteel totaal ongeloofwaardig zijn zoals
bijvoorbeeld onze gehoordrempel van de al ruim 85 jaar bestaande DbA norm.
(demo’s te zien op mijn youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’)
Bewust en onderbewust toegepaste psychische lobotomie
In ben gezegend met een extreem scala aan gebeurtenissen in mijn leven waardoor ik nogal breed
denk maar ook meer dan gemiddeld associatief denk.
Ik heb daar al in 2011 al over geschreven op mijn andere website HoeDenkIk.nl.
Met gaslighting tactieken krijgt de bevolking slechts brokstukjes van het totale plaatje te zien door
de Overheden. De aansturing middels deze narcistische tactieken is dat dingen aan mensen
worden opgedragen, dan wel mensen ergens heen worden gemanipuleerd, om dingen te doen
waarvan ze het verband niet kennen … tot het te laat is.
Voorbeeld;
Een spoorwegwisselwachter werkte tijdens de oorlog bij rangeerterrein Onnen.
Bij Onnen werden de jodentreinen uit Kamp Westerbork geparkeerd om op de spoorlus gezet te
worden naar het spoor NL Groningen / D Weener.
De bewuste wissel om de jodentrein buiten de stad Groningen te houden bevond zich in Haren.
De Duitsers wilde dat zo omdat de jodentreinen anders in het centraalstation van Groningen
terecht zouden komen. Die spoorlus met spoorwissel bestaat nog steeds.
De wisselwachter wist van de jodentreinen en wilde eigenlijk niet meewerken aan het afvoeren van
de joden maar die wissel moest wel door hem omgezet worden want de N.S. collaboreerde met
de Duitsers.
De wisselwachter had een jonge knaap in opleiding en hij gaf de jonge knaap de opdracht de
spoorwissel even om te zetten van stad Groningen naar de spoorlus richting Duitsland.
Dat gedaan hebbende zag de jonge knaap de jodentrein vervolgens langsrijden en besefte hij dat
hij had meegewerkt aan het jodentransport en had de wisselwachter zijn eigen geweten een
beetje gespaard door de knaap in opleiding te manipuleren en misbruiken.
De wisselwachter pleegde een stukje psychische lobotomie op de knaap en op zichzelf en aldus
maken mensen zichzelf steeds wat meer narcistisch, oftewel steeds wat meer kannibalistisch.
Om de narcistificering van het land te perfectioneren dient de bevolking steeds minder goed te
gaan nadenken, zich minder zelfsturend te ontwikkelen en zodoende steeds minder eigen
persoonlijkheid ontwikkeld. Op deze wijze is de bevolking in de onderstroom steeds beter te
manipuleren door de bovenstroom waar de alleen heerser boven staat.
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NRC, ‘Generatie Z’ gaat door, door, door Een stuk door Jonas Kooyman, 8 mei 2019, zoek maar op……
Het schrijnend voorbeeld hoe een groot deel van de groep t/m 30 jaar heeft leren denken, is
geïndoctrineerd door het onderwijs, hoe een ‘gezonde wereld’ in elkaar zit en werkt.
Het werk van een politicus met bijnaam ‘Lucifer’.
Medicatie, straling, Hz trillingen Met medicatie stralingen en Hz trillingen kan er ongewenst en
ongemerkt worden binnengedrongen in het brein van de bevolking om die daarmee aan te tasten
en als een mens dat niet wenst en het toch gebeurt bijvoorbeeld door Overheden en
ondernemingen staat dat gelijk aan verkrachting —> ongewenst binnendringen in het lichaam,
feitelijk staat deze manier van doen gelijk aan het op langzame wijze lobotomie plegen.
De Rode draad van dit verhaal is de teloorgang van een land door narcistisch Luciferiaans gedrag
Dat ik Minister Wiebes als bijnaam ‘Hofnar’ heb gegeven klopt 100% met het feit dat we in een
land leven alwaar Koning Willem Alexander de Grondwettelijke Alleen Heerser is welke
Democratische rimram er ook maar in Oranje tinten omheen is gedrapeerd, het is allemaal onzin.
Het bovengemiddeld narcisme binnen de politiek is het mooist omschreven in het boekje van
Ybeltje Berckmoes ‘Voorlichting loopt met u mee tot aan het ravijn’, in haar boekje staat bedekt
heel mooi beschreven dat er geen ware democratie is in Den-Haag.
Voor MP Rutte lijkt mij ‘Swedisch-Match’ wel een toﬀe bijnaam, SM staat ook wel voor Sado
Masochisme maar in dit geval is SM een Adelhoudersbedrijf en die maken in Assen onder de
rook van gasbedrijf NAM gaslighters.
In het Nederlands is ‘Swedisch-Match’ ‘Nederlandsche-Lucifer’.
Mijn eerste website HoeDenkIk.nl schreef ik ook al over teveel ego, oftewel Luciferiaans gedrag.
Met Lucifer doel ik vanzelfsprekend op de naam van de duivel, niet van de morgenster.
Ik begon die eerste website in 2011 omdat mij bleek dat er binnen het Ministerie van Onderwijs
geen belangstelling was voor nieuwe ‘leerbare kennis’.
Het betrof kennis (dat snapte ik toen nog niet) die haaks staat op het heersende bovengemiddeld
Luciferiaans denken binnen het Koning-rijk Nederland.
Ook wist ik toen nog niet dat Willem Oltmans in 1985 al in zijn boekje over Prins Claus schreef
over de teloorgang van de algemene sociale intelligentie in onder andere ook Nederland.
Het is daarna heel hard bergafwaarts gegaan en er is geen samenleving meer, we zijn een hoop
menselijke mieren geworden zonder samenhang die verdoofd afstevent op vernietiging.
Deze teloorgang is gebaseerd op een toegepaste bewuste methode met een einddoel.
Deze methode is een subtielere aanpak van de organisatie van de Nazi’s die het met strakke
regels deed en met de totale afwezigheid van empathie bij de Jappen om mensen zichzelf
methodisch aan hun eigen einde te laten brengen zonder nog te protesteren.
Om een Volk ‘numb’ te maken, te ‘verdoven’, zorg je ervoor dat ze kennis verliezen,
hun vermogen om autonoom na te denken in te perken en
dan doet de grote Leider het denkwerk wel voor je.
Je ziet dit op alle fronten plaatsvinden en steeds sneller en met meer en meer domme regels
die boven de menselijke rede staan, steeds meer eisen en steeds meer nonsens die wordt
uitgestort over en op de bevolking.
Ook zie je het middels de afbouw van opgebouwde zaken zoals, de Zorg, Pensioenen, de
Aardgas Leugen, de Klimaat Leugens, etcetera.
Ik heb daar al heel veel voorbeelden van gegeven maar laat ik even de geschiedenis wat opfrissen
als het gaat over het verdoven van het denkvermogen van de ouderen & de jongeren,
dat veroorzaakt een neergaande spiraal en die centrifuge draait steeds sneller en sneller
als een F5 tornado.
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De kracht van de vernietiging ligt in de kracht van de versnelling, de venturi werking
Wat mensen met bovengemiddeld narcistisch gedrag doen (wat ze zelf ontkennen, daarom heet
het ook een persoonlijkheidsstoornis) is dat zij pogen dat andere mensen zich aan hem (hen)
assimileren, hun gedragingen overnemen.
Hiervoor dien je de zelfsturendheid te ondermijnen en het ontwikkelen van de eigen
persoonlijkheid af te remmen en die persoonlijke groei zo goed mogelijk te verdoven.
Besef wat de gevolgen daarvan, niet kunnen, maar zúllen zijn.
Als de organisatie straks instort gaan numb gemaakte (geestelijk verdoofde) mensen
gewoon op Obsessieve Compulsieve wijze roven, verkrachten en moorden.
De Nieuwe Wereldorde is daar ook op uit om dán overname door die Nieuwe Wereldorde
af te dwingen om zogenaamd orde in de chaos te brengen die de Illuminatie / Bilderberg-groep
zelf heeft aangesticht.
Ik geef een paar voorbeelden van dingen die ik heb mogen meemaken en wat landen waar ik
geweest ben waarin de bevolking was/is verdoofd door de eigen Overheid en Nederland nu
volgens Lucifer het liefst het modern leidend en lichtend voorbeeldland is voor de wereld.
Lucifer Rutte heeft al enkele malen gezegd dat hij wil dat Nederland een voorbeeldland is voor de
rest van de wereld, nou dat belooft niet veel goeds als je VN agenda 2030 leest en beseft wat er
op de Georgia-Guide-Stones, die er al sinds 1980 staan, staat ingebeiteld.
We rennen namelijk met een noodgang helemaal voorop die Agenda achterna die ingebeiteld
staat op die Guide-Stones.
Nederland moet als enig land ter wereld met spoed verplicht van het Aardgas af en verplicht aan
de windturbines en warmtepompen met LFg, de pensioenen storten in, de Overheid behandeld
de bevolking inmiddels als nummers en die Overheid bepaalt hoe het met nummer
98765432345678 gaat, wat nummer 98765432345678 nog mag en moet terwijl diezelfde
Overheid afspraak na afspraak laat vallen, die zich naar believen niet aan de Grondwet houdt
en druk bezig is de zakken van de Adelhouders te vullen onder het uitroepen van
‘het gaat goed met de economie’.
De reeds numb geworden (psychisch verdoofde) bevolking denkt dat dit waar is en snapt niet
waarom de koopkracht ieder jaar verder terugloopt samen met dat hun portemonnee een steeds
groter gat in de bodem lijkt te hebben.
Nee, dat heeft het Klimaat gedaan.
Nee, die nummers hoeven nog niet in je arm getatoeëerd te worden maar het verplichte ID bewijs
moet je zelf terugkerend tegen hoge prijzen aanschaﬀen bij diezelfde Overheid.
Kinderen die in het huidig Nederlands klimaat opgroeien krijgen hun voorbeelden van hun ouders
en zij putten hun voorbeelden weer uit de Overheid en Media die massaal aan de narcistische
marktwerking doen.
Cambodja
Cambodja. Ik ben daar decennia terug met de camera in de musea geweest en op de
Killing-fields.
De kinderen daar waren middels indoctrinatie door Onderwijs en Overheid gevormd tot vrienden
van de Staat. De eigen ouders, wijzer, gerijpt door het leven, werden middels de doctrine de
vijand van de staat. Menig kindsoldaat heeft daar de eigen ouders door het hoofd
doodgeschoten!
Ik heb de docu nog die ik daar opnam, mensen waarbij de ziel helemaal dood was gemaakt.
Rwanda
Rwanda, na de slachtpartijen. De Belgen maakte de verdeeldheid, de vlam sloeg in de pan en het
afslachten begon.
Honden vraten de lijken op en liepen met dikke buiken rond te waggelen.
Overheidsinvloed door Koninkrijk België.
Ik hoorde de roedels verwilderde honden ’s avonds vanaf de bergen naar elkaar toe roepen, het
leek wolvengehuil maar het waren mensen-etende honden en dat tegen een prachtige
sterrenhemel… rillingen.
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Yugoslavia
Voormalig Yugoslavia, de legers manipuleerden onze emoties en beschuldigden de tegenstanders
van hun eigen oorlogsmisdaden.
Een Servisch Militair Voorlichter bestookte ons ermee dat de Kroaten met ambulances op
schiet-oefeningen gingen in Servië, we reden door Belgrado en plots moesten we stoppen, achter
ons reed een ambulance met bevriende soldaten van de voorlichter.
Omgekeerd ging het net zo.
Ik heb daar een tekening gered uit een kapot geschoten herdenkingsmuseum over de Tweede
Wereldoorlog
Zuid Sudan
Vanuit Uganda illegaal naar Zuid Sudan gevlogen, een gevaarlijke reis. Geloof het of niet, we
brachten ‘handtekeningen’ van gelovigen om hongerlijdende mensen mee te plezieren … hoe we
met hen meeleefden… Samen met de redacteur besloten hij en ik dát maar niet op te nemen.
Onderweg weer uit het land ging per auto en onderweg kwamen we kindsoldaten tegen
bewapend met automatische geweren, die vroegen aan de leidinggevende jonge soldaat of we
door mochten. Daar staat dan een kind met een Kalashnikov (of wat voor geweer dan ook) je
onder schot te houden.
Henk Mochel, Rondom Tien, Het Kind van Vijf Mijoen
Ik was er al vroeg bij.
Henk Mochel was een van de de presentatoren van het programma Rondom Tien, dat ging toen
nog vaak over ethiek.
Ik was de belichter voor zijn drama documentaire ‘Een Kind van Vijf Miljoen, 1978’, mijn ouders
waren cameraman en geluidsvrouw. Een gedramatiseerde televisiefilm van Henk Mochel over een
meisje dat aan een zeldzame stofwisselingsziekte lijdt en alleen geholpen kan worden met een
medicijn van vijf miljoen gulden.
Heden in 2019 krijg je, al is het een tube crème, niet meer de medicatie die je vraagt en weet dat
die werkt, je krijgt een pseudo creme waarvan ze op papier en met nonsens zeggen dat die
hetzelfde is (maar niet werkt) en met Griekse opschrift omdat het een beetje goedkoper is. Of
pillen op recept die er pas over een half jaar weer zijn, dus je iets anders krijgt.
Ook allemaal Luciferiaanse marktwerking geworden van apotheken van een goed draaiende
economie. In 1979 won Mochel nog de Europese Prix Futura voor zijn Kind van….
Jeroen Snel, Blauw Bloed, de aanslag op het Koninklijk Huis 2009
Ik weet nog hoe Jeroen vele jaren daarvoor bij de Evangelische Omroep kwam, anchorman
(studiopresentator) presentaties oefende voor de spiegel, zijn zwarte lederen stropdasje goed
trok.
Toen kwam die man met zijn auto, de motivatie van de dader is nooit duidelijk geworden dan
alleen invulling door derden.
Jeroen riep als commentator, o, wat erg, wat erg, o, o o, wat erg.
Dat was 2009, in 2018 leven 12.400 van die ‘Z’ groep jongeren, beschreven in het NRC artikel,
als zwervers op straat. Een Overheid die niet meer functioneert als een democratie en alles achter
regelgeving heeft weg-getimmerd en tegen de burgerij de hand opheft en zegt ‘talk to my hand’.
Ambtenaren die al jaren klagen over de korte lontjes van de burgers, nadenken over de oorzaak…
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Zelfs bij de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij kun je een klacht zelfs niet meer indienen
middels een normaal E-mailadres noch kun je een gewoon postadres vinden, ook de KLM heeft
alles weg-getimmerd achter de muur der a-sociale media die je geen bewijslast opleveren.
Dus dan maar rechtstreeks aangetekend aan de CEO geschreven.
Het verdoofde Volk heeft niet door hoever de marktwerking, het narcisme, het Luciferianisme
de normen en waarden van onze democratie hebben doen afbrokkelen als de Notre-Dame is
afgebrand, ons volk is Damned (verdoemd).
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De Killers van morgen
Door het leer- denk-niveau te verlagen worden kinderen de Killers van morgen.
Social media helpt ook enorm bij aan hun ontwikkeling…
Als je op je dertiende/veertiende nou alvast maar aan het neuken bent geslagen, komt alles verder
wel goed met je leven…
Het abnormale moet normaal geworden vonden, dat is wat narcistisch gedrag veroorzaakt.
Wat ‘liefde is’ die samenhangt met ‘empathie’ weten veel mensen niet eens meer.
Hoe je het eigen leven in balans houdt, geen idee…..
Ja, inderdaad, mijn keuzes maken het leven er niet gemakkelijker op maar geestelijk wel beter
voor mijn ziel.
Oorlogen zijn altijd narcisten, die poppetjes uit het Volk tegen elkaar laten vechten vanwege hun
doorgeslagen narcistische hang naar geld, seks en macht.
De jarenlange vriend van mijn nu ex-vrouw zei, toen hij haar hielp verhuizen bij de lopende
scheiding nog tegen mij, ‘succes met de strijd’, want dát doen narcisten graag, dáár genieten zij
van. Ik had een juweel van een scheiding, ik hoefde maar één keer boos te worden op de
omstanders bij die mijn aankomende ex mij zwart had gepoogd te maken, een half jaartje was
alles afgewerkt.
Als alles instort komt de chaos en denk aan de kinderen, dat die je niet de kop inslaan.
Het Onderwijs
Ja, het onderwijs.
Bijna overal is de oude garde met de ervaringswijsheid eruit gewerkt.
Of je wordt wel weggepest. Of je oude vak natuurkunde wordt opgeheven en je moet les geven in
iets wat je nooit gedaan hebt omdat je nu eenmaal een FTE bent.
Lees, je bent, als je nog een vaste baan hebt een FTE, een FullTime-Equivalent.
Een Leerkracht is een Reken-eenheid voor narcistische managers, niets meer en niets minder.
Jouw leiding denkt in FTE’s en niet op zielsniveau en ook niet meer dat een mens bestaat uit
zowel lichaam als geest en ergo de balans daartussen.
De moderne manager heeft daar geen enkel oog, nog begrip voor, nog boodschap aan, hij speelt
hoogstens of hij dat heeft. Dan heeft hij wel een bedrijfsarts die volgens regels werkt en de
werknemer ziet als slaaf die zo snel mogelijk weer aan het werk moet want het kost de
Adelhouder te veel geld.
Het meeste is gaslighting, als de bordjes naar de bedrijfsarts er nou maar netjes bijstaan lijkt alles
voor de controleurs prima in orde.
(Genoeg te lezen onder tabblad “Justitie Nederland Corrupt” op deze website).
Is het echt zo slecht dan?
JA!
De oude ziels-wijsheid moest eruit om Agenda 2030 uit te voeren, dat is bijna volbracht.
De jongere garde is opgeleid met regels en zonder het te beseﬀen worden de jongeren klaar
gestoomd voor de moderne slavernij, want zó is het.
In de media wordt vaak nog gesproken over ‘banen’, dat is nonsens is nonsens.
Weinigen krijgen nog ‘banen’, je krijgt slechter betaald werk meestal via uitzendbureau’s waarvan
de Adelhouder weer geld verdiend over jouw slecht betaalde werk.
Drie ‘banen’ in een week hebben om je hypotheek te betalen, de mens als slaaf van iedereen die
het geld beheert.
Nee, ik ben géén zuurpruim, ik ben een verzetsknikker die nonsens ook benoemd als nonsens.
Toen ik opnamen maakte voor de Nautilus Schelp op een school in Emmen kwam de maakster
van dat kunstwerk verbaasd over het gedrag van de leerlingen bij me staan en vroeg zachtjes
“wat is dit?”.
Ik gebaarde met mijn hand, ik kende dit al door mijn werk, het onderwijs ligt volledig op z’n gat.
‘Als het maar meetbaar is’ zegt het Ministerie van Onderwijs.
Allemaal gaslighting voor de afstomping van ons onderwijs systeem, dat al decennia gaande is
geweest. Het ligt aan puin.
Ik ga er niet verder over schrijven, ik heb les gegeven in mijn vak.
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Onderwijsteam’s liggen vaak met elkaar overhoop vanwege triviale onmin, die voortkomt uit
narcistische gedragingen der narcistische managers/leidinggevenden.
Ik zal maar niet schrijven waar ik nog meer mijn hand over optilde met een gebaar van ….
Op mijn website tabblad ‘Het Narcistisch Doel Ontbloot’ het stuk ‘Enthousiasme’.
Dat gaat over die Nautilus Schelp.
Het kunstwerk staat bij het Herinnering Centrum Kamp Westerbork, echter zonder de tekst en
zonder de boodschap er achter ‘luisteren naar vrijheid’, een kunstwerk ontdaan van de ziel.
Is het echt allemaal zó erg dan?
Ja!
Het huidig onderwijs heeft geen reet meer te maken met een compleet mens zijn.
We testen jonge kinderen voor hun slaafse capaciteiten, hun ziels-bewustzijn wordt niet meer
ontwikkeld en dan heb ik het niet over verzuiling of religie.
De oude overlevings-skills worden van hen weggehouden, zeker het ‘in groter verband leren
denken’ ontwikkelen, zodat ze gaan geloven in de nonsens en het eigen kritisch denken ‘dat
nonsens wel eens nonsens’ kan zijn niet meer kunnen ontwikkelen.
De ouderen worden weggefilterd als oud vuil, kunnen alleen maar geld kosten.
De vaardigheden, ervaring en wijsheden gaan verloren.
De aloude leermethode van ‘Leerling, Gezel, Meester’ is hoegenaamd weg.
We leren uit boekjes ‘schoolboek geleerdheid’.
Zo zijn er bijna geen hulpverleners die echt weten wat de Luciferiaanse Persoonlijkheidsstoornis
Narcisme inhoudt en doet, met relaties, met de samenleving en met de wereld.
De Overheid houdt het volk bewust dom, aangestuurd door de hogere aardse machten.
Een psychische persoonlijkheidsstoornis vergoelijkt niet al het gedrag van een ernstig narcistisch
persoon. Daar ligt namelijk een eigen innerlijke ziels-keuze aan ten grondslag, niet meer en niet
minder.
Er is maar één antwoord tegen ernstige narcistische gedragingen, hen de rug toekeren.
Vergeving is onzin, je mag hen hun misdragingen als het ware ‘ver (weg) geven’, zo van ‘neem je
shit maar met je mee’.
Vergeef je een narcist en probeer je het opnieuw met hem/haar, dan pakt die je onmiddellijk weer
terug, en zal altijd door blijven gaan ten koste van anderen.
De kinderen weghalen bij ouders
Kinderopvang, hoe goed ook bedoeld door degene die het doen, het is een afbrokkelend systeem
dat hetgeen kinderen nodig hebben ondermijnt.
Vervang-ouders hebben niet het vermogen dezelfde liefde te geven als de echte ouders.
Maar als die echte ouder ook al is afgegleden, zak je heel kalm met z’n allen in het moeras en het
drijfzand en tezamen gaan we ten onder.
De ‘hogere’ narcisten denken dat zij zullen overleven als de wereldbevolking wordt gereduceerd
vanuit de ‘goede’ bedoelingen der narcisten.
De grote massa is verdoofd en leeft allang als slaaf van de mensen die de mammon aansturen in
een overlevingsroes.
Uiteindelijk moet het voedsel toch betaalbaar blijven en daarvoor is het prachtige Resomeren van
Kajsa Ollongren. Ik heb zoveel mensen gezien met verborgen agenda’s achter hun maskers.
Bij Resomeren komen voedingstoﬀen vrij, het ge-euthanaseerd lichaam wordt opgelost maar er
blijven vast voedzame bestanddelen over voor de voedselbanken.
Grote concerns die reclame maken op de auto’s van de voedselbanken, ze schamen zich daar
niet eens meer voor. Voedselbanken zouden niet nodig behoren te zijn in een modern land,
wat is daar de verborgen agenda achter!
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Hieronder een bewerking op een al voorgekauwd idee uit 1974:
Koekjes in drie kwaliteiten, zó goed is de Bovenstroom dan voor de Onderstroom.
De Groene koekjes zijn het goedkoopst, die zijn voor de echte armen die niets meer hebben.
Tegen het inleveren van hun kleine beetje uitkering ontvangen zij groene koekjes om te eten in het
trappenhuis waar ze wonen. De ‘groenen’ gaan zelf het eerst naar de uitvaartcentra als ze, net als
die 12.400 jeugdigen de samenleving niet meer zien zitten, uit wanhoop maar naar de resomatie
centra.
Gele koekjes zijn voor hen, die nog wel, net aan, mee kunnen doen aan de Luciferiaanse
Economie, nog in een huis wonen dat niet is omgezet in een natuurgebied. Zij worden
langzaamaan toch weer de groene mensen maar dan zijn ze te laat, zij zijn de volgende
vertrekkende groep.
Dan volgen de Oranje koekjes, in die Oranje koekjes wordt nog een Kroontje gedrukt welks in de
Laag Frequent Golven genererende brullende fornuizen de gewenste gedroogde koekjes geeft.
Die Oranje groep schuift uiteindelijk door naar de gele groep en eindigt dan uiteindelijk als groene
groep en worden het veevoer voor de varkens van de vlees etende aristocratie.
In de interneringskampen ging het net zo, Joden die een baantje namen in de hoop nog even te
mogen nablijven in het kamp voordat de gaskamer kwam.
Nu is ‘het denken van toen’ geperfectioneerd in het heden.
Alles wijst nu al op Agenda 2030 van de Verenigde Naties
Dat niet willen inzien en wegzetten als een complottheorie is ook een keuze!
Laag Frequent Energie Golven zijn een wapen dat mensen op de lange termijn doodt. Wij maken
het nu mee met de UGS Norg van der NAM/Shell en geen Overheid doet daar wat aan. Wij zijn de
voorlopers.
Laag Frequente golven dragen heel ver en dan gaat het om de ‘Energie’, de druk, die de LFgolf
uitoefent op het menselijk lichaam. Ook nieuwe woonwijken vol met warmtepompen beginnen
mensen de eﬀecten te bemerken. De Overheid ramt en dramt door onder het motto ‘klimaat’ maar
de ware agenda’s zijn die van de Economie voor de Adelhouder en VN agenda 2030.
Zo ben ik me ook gaan verdiepen in de LFg overlast van Windturbines.
Ik heb het plan van 50 windturbines Oostermoer & Drentse Monden, afgedwongen door de
Overheid, eens met lijnen aan elkaar verbonden.
De getrokken lijnen tonen de resonantie die de door Windturbines veroorzaakte Laag Frequente
Golven kunnen geven.
We denken als burgers elders in het land ‘ach, dat is een andermans probleem’, niets geen
samenleving, niets geen saamhorigheid meer.
Iedereen die daar woont krijgt de stille hel, ook voor de initiatiefnemers die erin wonen.
Naast de getrokken lijnen is er ook een omgevingskrans LFg.
Zware LFg is bij 24/7 behandeling op termijn dodelijk omdat het lichaam over-reageert met
weefsel en aderen die zich verdikken (hart).
Dit is bekend maar de Overheid heeft daar schijt aan.
Uiteindelijk zullen mensen de LFg moeten ontvluchten, is hun huis niets meer waard, het gebied
wordt ontvolkt, exact ook het advies van De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en van
Agenda 2030 van de Verenigde Naties, het land ontvolken en het volk samenpakken in
conglomeraten zodat het volk makkelijker te controleren is onder het mom van milieu en
veiligheid.
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Het geplande windturbinepark Drentse Wolden en Oostermoer zonder en met LFg uitstraling
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De Mol
We zijn al helemaal gewend geraakt aan de mollen onder ons.
Mollen ondermijnen de status quo.
Lucifer is zo’n mol.
De Overheid heeft alles goed voorbereid, net als vroeger in het gesloten Roemenië onder
dictator Nicolae Ceausescu, overal mollen die de rest in toom hielden. Ook daar was ik met
camera achter het Ijzeren Gordijn.
8 mei 2019 was een perfect geregisseerde mollen truc van Lucifer, zó doen ‘ze’ dat.
Enkele Gele Hesjes werden uitgenodigd in Het Torentje van de Minister President. Heel
ongebruikelijk was, zo ik vernam, het Torentje volgepakt met Media.
Heel handig werd bij de deur in Het Torentje met media erbij begroet en gedag gezegd en enkele
in een geel hesje gehulde dames wilden of konden de hand van Lucifer niet schudden.
Dat is overigens de énig juiste behandeling van mensen met bovengemiddeld narcisme, negeren.
Narcisten negeren het volk inmiddels massaal.
Marco de Haas voorman ‘gele hesjes’ Erasmusbrug bleek zo’n mol te zijn die kennelijk geen kaas
heeft gegeten over wat er echt gaande is in de gekapseisde samenleving, en dan beseﬀende dat
de Kaas zo dichtbij Reeuwijk verhandeld wordt.
Heel handig werd via media manipulatie de aandacht verlegd van de inhoud naar de
afleidingsmanoeuvre door Lucifer dat er geen handen werden geschud. ‘Nee Lucifer stoorde zich
er niet aan’, later toch weer wel.
De Gele Hesjes beweging Erasmusbrug werd vanwege wangedrag van enkele gele hesjes
Oranje Boven, Orange Boven, Leve de Koning. Lala, lalala, lala, lalala, leven de …
Het ondermijnen van de Gele Hesjes beweging middels de inzet van een mol.
Marco heeft als mol de gele hesjes beweging, met een traan in de ogen, gebroken.
Mollen zitten overal op key functies; eindredacteuren, bestuurders van milieu federaties,
journalisten, presentatoren, Openbaar Ministerie, Rechters, bedenk het.
Je merkt of iemand een mol is aan hun gedrag van niets doen en zwijgen terwijl hun functie
anders zou dienen te laten blijken.
Of aardig en meevoelend spelen en vervolgens de boel toch verneuken.
De huidige methode van burger behandeling is zwijgen met het ‘talk to my hand’.
De vaste methodiek, het algoritme, is een bezwaar of zaak of wat dan ook, wegleiden van waar
het echt om gaat en dan een mening hebben over de afleiding.
Heel veel mensen trappen daar in omdat ze vanuit hun emotie reageren.
Het is zaak alleen naar de zelf te controleren feiten te kijken en niets anders.
Nederland als Gidsland
Agenda 2030 en de disinhibitioneel open en bloot overeind staande Georgia Guide-Stones
vertellen het verhaal van het Luciferiaans plan van de Illuminatie en de Bilderberg-Groep
(met haar Prelude voor het eindspel).
Er blijven na de eerste grote schoonmaak nog zo’n 500 miljoen aan mensen over, die in hun
denken volledig ‘gekannibaliseerd’ zijn door het narcistisch erfgoed en zij denken dan nog te
kunnen gaan genieten van het fijn leven op een Aarde die zij dan denken gered te hebben.
Foutje..… 🤣
Die groep van 500 miljoen heeft heeft minimaal een beschadigde ziel.
97% van de mensen uit die 500 miljoen groep wordt weer net zo’n slaaf van het dan weer select
groepje boven hen met ‘Captain Prelude’.
15.000.000 zielloze leidinggevende mensen blijven over, die de 485.000.000 slaven onder hen
beheren. Uit die groep slaven komen dan ook weer leiders die de andere slaven gaan beheren
namens de bovenstroom net als de Nazi’s de joden in de kampen goeddeels lieten ‘verwerken’
door joden.
Eigenlijk ook net zoals nu, met dit grote verschil; het restant van de beschaving die er ooit was, is
dan vollédig liefdeloos geworden in een hedonistische wereld, zolang je de eigen pik maar ergens
in een warme parking kwijt kunt.
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Die 15.000.000 gaan, vanwege hun narcisme elkander dan ook weer rustig verder afmaken
en wie daar boven in een Hemel of iets dergelijks ook naar beneden kijkt denkt;
het experiment ‘mens’ lijkt vollédig mislukt.
De laatst overgebleven mens komt boven bij de ‘Poort’ (van wie die ene mens wenst dat die daar
is) en in gedachte denkt hij over zichzelf dat hij de overwinnaar is van het goede en de aarde heeft
gered…..
Lang Leve de Prelude van Koninklijke Shell,
Hiep Hiep Hiep Hoer…….aarde
voor de niet meer van Shell-Mobile zijnde Aarde,
het is volbracht, de Aarde is stuk, de Ziel gedood.
Soylent Green staat voor een Groene Aarde.
De Ziel dient geaard te zijn in balans met die Aarde.
Zo niet gaat de Aarde en dus ook de ‘beschaving’ eraan.
Het is allemaal ‘gedrag’.
Ik een gestoorde, heb ik het mis?
Kom vooral met tegenargumenten die geen nonsens zijn voor datgene dat je beweert.
Lees eens wat van Goethe, Schiller en nog meer filosofen over de eeuwen, fris je hersenen op.
Kennis over de balans tussen narcistisch gedrag versus empathie is de énige sleutel
naar echte Aardse balans en het behoud van de Ziel.
Robbert
Nog ﬀ een Wikipedia Pee’Esje;
De film Waterworld met hoofdrolspeler Kevin Kostner,
De Tanker die model stond was de Exxon Mobile.
Exxon was een oliemaatschappij die in 1999 fuseerde tot ExxonMobil. Tot 1973 was de naam
Standard Oil Company of New Jersey, een overblijfsel van Standard Oil Company, de
oliemaatschappij die in 1911 door de Amerikaanse regering werd opgebroken in 34 bedrijven als
resultaat van een antitrust proces. De naam wordt nog steeds gebruikt in de downstreamactiviteiten van ExxonMobil, vooral voor tankstations in het oosten en zuidoosten van de Verenigde
Staten.
Voor 1973 werd als merknaam veelal Esso gevoerd, maar dit leverde veel protest op van de andere
oliemaatschappijen die voort waren gekomen uit Standard Oil, omdat het fonetisch overeenkwam
met SO, een acroniem voor Standard Oil.
Volgens de website Inside Climate News had Exxon al in de jaren '70 van de vorige eeuw een
team wetenschappers in dienst dat de gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoﬀen op
het klimaat onderzocht. Hun conclusie's kwamen vergaand overeen met die van het IPCC in de
jaren '90 en later, bv de relatief snelle opwarming van de Noordpool (Arctisch gebied) en de
kwetsbaarheid van ijsplaten op Antarctica . Rond 1978 waarschuwde een van hen, James Black,
dat over 10 jaar de ultieme grens bereikt zou zijn om maatregelen te treﬀen om op niet-fossiele
energiebronnen over te stappen. Een intern document spreekt van "in potentie catastrofale
gevolgen" en de onomkeerbaarheid van eenmaal gemeten gevolgen. Exxon reageerde op drie
manieren: men ontsloeg de meeste van de onderzoekers, men maakte de boortorens
klimaatbestendig en men begon een stevige PR-campagne met desinformatie over
klimaatverandering, waarin men benadrukte hoe onzeker de link fossiele brandstoﬀen en
klimaatverandering was.

11 / 12

narcistenbuster.nl

HoeDenkIk.nl

Op 23 maart 1989 vertrok de Exxon Valdez voor haar 29e vaart vanaf de Valdez-olieterminal in
Valdez, Alaska. De Exxon Valdez was geladen met ruwe olie. Ze voer naar het zuiden door Prince
William Sound. Kapitein Joseph Hazelwood liet de kustwacht weten dat ze van koers gingen
veranderen om kleine ijsbergen te ontwijken. De kapitein kreeg van de kustwacht toestemming om
naar de noordelijke vaarroute te gaan. Vooraleer de kapitein zich in zijn hut terugtrok, gaf hij derde
stuurman Gregory Cousins instructies om het schip terug te sturen naar de zuidelijke vaarroute,
zodra ze Busby-eiland gepasseerd waren. Niettegenstaande dat Cousins deze instructies aan de
roerganger doorgaf, draaide het schip niet snel genoeg en botste het om 00:04 uur op Bligh Reef.
Het is onbekend of Cousins de instructies te laat doorgaf, de roerganger de instructies niet of
onvoldoende opvolgde of dat er iets mis was met het stuursysteem of de radar van het schip.
Tussen de 41 miljoen en 132 miljoen liter (41.000 - 132.000 m³) ruwe olie kwam in de zee terecht,
waardoor 1.900 kilometer kustlijn van Alaska verontreinigd raakte, de op één na grootste
ecologische ramp uit de Amerikaanse geschiedenis. 580.000 zeevogels, 5.500 otters, talloze
robben en zeeleeuwen stierven. De visserij liep enorme schade op.
Na de ramp werd het schip gerepareerd. ExxonMobil verkocht het schip in januari 2008 aan Hong
Kong Bloom Shipping dat het verbouwde voor het vervoeren van erts. Het schip kreeg daarna
onder andere de naam Dong Fang Ocean en later Oriental Nicety. Op 30 juli 2012 verleende het
Indiase Hooggerechtshof toestemming tot de sloop van het schip.
Dertig jaar na de gebeurtenissen leed de plaatselijke bevolking van Cordova en omgeving nog
steeds onder de gevolgen van de ecologische ramp.[1
De NAM is qua aandelen van Koninklijke Shell & Mobile.
Gas Terra is het handelsbedrijf 100% van de Staat en de aandeelhouders zijn 10% Staat, 40%
EBN. B.V. en 100% Staat, 25% Esso Nederland B.V., 25% Shell B.V.. De Staat is weer van de
Grondwettelijke Alleen Heerser King Alex.
Blijven slapen is een optie als je directeur/politicus van welke organisatie/denominatie dan ook,
hoopt bij de laatste 500.000.000 te zitten.
De Democratie is een schijnvertoning, een masker van de Wolven.
Het is een gemanipuleerd mollen netwerk van bovengemiddelde narcisten.

💋’sje erop
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