MP Rutte & Minister Wiebes hebben Tweede Kamer op 4 juni 2019 vals voorgelicht.
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Geachte dames en heren,
ja ik doe nog aan mannetje vrouwtje en LHBTIQ,
we mogen namelijk allemaal verschillend zijn zolang er ook maar iets is dat ons allen verbind,
wellicht ‘eerlijkheid’ maar dat is vermoedelijk té utopisch.
Een vrouw-vrouw stel is onlangs in London in elkaar geslagen door dronken domme kerels, we
hebben ook Allan Turing nog, wie weet nog wie dat is?
Thuring was een man die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met zijn team het algoritme van
de Duitse Enigma machine wist te breken en na de oorlog door de Engelse Overheid met
chemische middelen werd gecastreerd (chemische lobotomie) omdat hij betrapt was op homofilie
en Alan Turing uiteindelijk in depressieve wanhoop maar zelfmoord pleegde.
Pas vele decennia later kreeg Turing (toen hij morsdood was) alsnog van de Engelse Regering
‘eerherstel’ voor zijn heldenwerk tijdens WW2 en jegens de misdaad op hem gepleegd door
diezelfde Engelse Overheid.
Turing brak de code door de dagelijks veranderende code van de Nazi’s te versimpelen naar
slechts twee woorden: ‘Heil & Hitler’, want dát was het iedere dag identieke algoritme’tje in ieder
bericht. Turing hoefde ‘slechts’ de algoritmische code van steeds diezelfde versluierde 6 letters
(EHILRT) te kraken waarvan hij de ware betekenis en de volgorde der letters al kende.
Naast de super prestatie van Turing was het dus tevens een versimpelde benadering van een
ingewikkeld lijkend probleem en zo had Turing met behulp van de eerste door hem bedachte
computer de dagelijkse Nazi code ook dagelijks sneller te pakken waarmee alle enigmatische
nazi boodschappen konden worden ontcijfert.
Het narcistisch algoritmisch gedrag werkt eigenlijk net zo, alle mensen met bovengemiddeld
narcisme (let op, ik schrijf niet ‘de narcisten’, ik schrijf over ‘Narcistische Algoritmische
Gedragingen’ (NAG)) hebben allemaal een soortgelijk vast algoritmisch gedrag en grappig
genoeg, des te narcistischer mensen zijn des te minder hebben ze zelf nog door hoe algoritmisch
hun handelen werkelijk is en volgens welke gedrag hun eigen algoritme zich uiteindelijk volstrekt
disinhibitioneel tentoon spreidt.
Dat zij dat zelf niet meer doorzien komt omdat ze hun algoritmen steeds beter kunnen versluieren
en de door henzelf versluierde realiteit ook hun eigen nieuwe waarheid wordt die zij uitdragen.
Hen met deze kennisbril aanschouwen heeft een bijzonder eﬀect.
Vandaar ook dat we personen die eenmaal duidelijk bewezen kindermisbruiker / verkrachter zijn
nóóit moet behandelen maar alleen goed op moet bergen want met therapieën verfijnen zij hun
NAG versluiering met de extra kennis die ze met hun therapie opdoen.
De kans dat mensen die hun balans tussen narcisme en empathie reeds verloren zijn die nog
kunnen terugvinden is nagenoeg nihil, dat is ervaringsdeskundige wetenschap.
Het gaat er daarom ook om dat je mensen de kennis over het ’N’ algoritme al op lagerschool
niveau begint aan te leren en leert herkennen en ook uitlegt hoe bovengemiddeld NAG ontstaat
op basis van het maken van verkeerde keuzen. Simpel voorbeeld, pesten op school……

Ooit vroeger noemden we dat nog ‘normen & waarden’ maar dat is ouderwets, heden is de norm
‘marktwerking’ die veel NAG genereert. Het grootste applaus is voor de grootste NAG’ers maar
feitelijk worden zij de grootste knagers die net als termieten destructie aan iedere samenleving
brengen.
Henry Kissinger zei het al: ‘als je als Overheid de leugen maar groot genoeg maakt gelooft de
burger dat’ want de burgers is afgeleerd om zelf na te denken en zal als een Sims (uit gelijk
genaamd computerspel) de regels volgen want de Sims mens is als een computer
geprogrammeerd om de Overheid te vertrouwen.
Er zijn echter nog enkele verzetsknikkers over.
Het aardgas debat afgelopen 4 juni 2019, ik heb die even geanalyseerd op basis van de veel
voorkomende narcistische algoritmische gedragingen.
Ik heb de eerste ronde der Kamerleden niet geanalyseerd, ben daarmee gestart vanaf de
antwoorden en de interrupties.
Rutte, Wiebes & Olongren kwamen aan bod.
Mijn complimenten aan Mw. Olongren, ik heb in haar spreken geen gedrag gezien dat ik ken uit
de lijst narcistische algoritmen, heel terecht begon Kajsa zonder huilerig te worden wel haar
medeleven te uiten omtrent de situatie in Groningen en vervolgens praatte Olongren alleen nog
maar over inhoud, feiten en zo ver ik kan beoordelen als mogelijk klare taal, zij gooide nergens ter
verdediging van haar eigen handelen het algoritmisch narcistisch theatraal gedrag erin.
Ook dan kan het nog steeds zo zijn dat zij een perfect masker draagt, daarvoor is langdurige
studie nodig.
Ook heb ik bij de kamerleden die mee deden aan de discussie en de interrupties pleegden geen
NAG kunnen vaststellen.
Bij Rutte & Wiebes zag ik echter wel heel duidelijk NAG en tevens hebben zij vanuit hun NAG de
Kamer meermaals manipulatief verkeerd geïnformeerd en dat is politiek gezien een doodzonde.
Rutte & Wiebes hebben heel veel misbruik gemaakt van theatrale emoties om daarmee het volk
en hun vertegenwoordigers te misleiden. Zo gauw er een kritische vraag kwam werden Rutte of
Wiebes theatraal manipulatief om de aandacht weg te leiden van de inhoud, dat is een van de
vele N.A. Gedragingen. Eigenlijk hetzelfde als illusionisten doen.
Ken je als volksvertegenwoordiger de bovengemiddeld algoritmische gedragingen niet of heb je
daar zelf onbewust ook last van dan tackle je een bewindvoerder met NAG nooit.
De ergste NAG die beide bewindslieden hebben toegepast is middels die theatrale manipulatieve
NAG gedragingen bij herhaling hun zorg uit te spreken jegens de leveringszekerheid van aardgas
i.v.m. koude winters aan de bevolking dat is mensen manipuleren dat is 100% NAG.
Tevens het schijn-ingewikkeld maken van iets dat eigenlijk best simpel is en omdat ze een
verborgen agenda hebben, nou, die Koninklijke Prelude is té groot voor een sluier.
Ik besef dat het voor het aardgasdebat van 4 juni al laat was dat ik de de CBS cijfers 2017
energiegebruik als bijlage van mijn zienswijze inzake aanvraag uitbreiding UGS Norg
pas op 2 juni 2019 aan uw Fractievoorzitters E-mailde.
Maar uw fractie medewerkers doen toch ook wel wat aan huiswerk neem ik aan.
Als je die CBS 2017 cijfers analyseert kán de leveringszekerheid van aardgas t.b.v. de bevolking
helemaal géén issue zijn en is iedere opmerking die zowel MP Rutte als Minister Wiebes daarover
gemaakt hebben een keiharde misleiding van De Tweede Kamer.
Met de tijdens het debat bij herhaling vertelde theatrale manipulaties hebben Rutte & Wiebes de
Kamer en dus het volk misleidt en daarop staat normaliter de politieke doodstraf.
Ingewikkelder is het niet, het NAG’tje gekraakt.

Slechts 20,7% van wat we als NL (o.a. Koninklijke Shell) aan aardgas hebben gewonnen is in
2017 verbruikt door CV ketels en gasfornuizen in woningen.
Gaan we kijken naar de winning én invoer in 2017 tezamen beslaat het aardgas gebruik van de
burgers zelf slechts 9,5% van het totaal, de rest is allemaal , in welke vorm dan ook, t.b.v. de
handel, bedrijven en dus de winsten van adelhouders.
En dan staat Wiebes een beetje raar te kijken bij een Kamervraag die over de export van hoog
calorisch gas en gaat hij dat nog wel even zal gaan uitzoeken……
Hoe moeilijk is het om te vertellen dat TAQA Bergermeer B.V. van de Verenigde Arabische
Emiraten, die ook onze piekgas voorziening hebben ook ons Groningenveld aardgas wereldwijd te
koop aanbiedt en verhandeld!
Rutte en Wiebes staan beiden gewoon keihard te liegen in het belang van de adelhouders en
liegen de volksvertegenwoordiging voor met manipulatieve NAG hetgeen gewoon neerkomt op de
Tweede Kamer niet juist informeren, of, de Tweede Kamer maakt zelf ook onderdeel uit van dat
volk-versluierend plan want dát kan natuurlijk óók nog!
Dan de burgers een klimaat verhaal opspelden om ze nog verder financieel uit te kleden en de
Overheid de burgers een Klimaat verhaal opspelden op basis waarvan voor iedere woning ieder
jaar extra € 360 moet worden betaald t.b.v. het klimaat terwijl LNG fabriek ‘De Prelude’ van de
Koninklijke Nederlandse Shell boven Australië aan het begin van een ettelijke decennia durend
mega aardgas winning-project staat, eh, dobbert boven een groot gasveld alsof het de geel/rode
dobber is van een vishengel die een grote vis vangt.
Laat maar zien wie u bent.
Met vriendelijke hoogachting,
Robbert Huijskens
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CBS link
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/06/CBS-cijfers-2017.pdf
Bijlage in PDF deze E-mail,
vanzelfsprekend staat deze nu ook online.

