SS-666 levensbeeïndigers gezocht

SS mijn afkorting voor Slimme Slangen

Op narcistenbuster@gmail.com kwam een E-mail binnen van mevrouw ‘Jansen’. Mevrouw Jansen
reed achter mij op de A7 en zo was haar reactie later; ‘Wat mij weerhoudt verder te lezen zijn de
spelfouten die al in de eerste zinnen zitten van de eerste download’.
Bij ‘bericht aan’ in haar E-mail staat; A T ? ik vermoed een apenstaartje, ‘@‘ teken.
De afzender E-mail is; amahono@….. (‘aan me hoela’ of zo…?)
Dus amahono maar even opgezocht, kon alleen vinden;
a; Een heel oud document over Nederlands-Indië.
b; Een bedrijf in Soest dat Indisch voedsel verkoopt, lijkt me heel lekker.
c; De naam voor Ambon, de Molukken Indonesië.
‘Jansen’ is de tweede meest voorkomende achternaam in Nederland, in 2007 75698 stuks,
de E-mail heeft verder geen adres noch een telefoonnummer.
Eigenlijk is het dus een anonieme E-mail die ik maar liever behandel op gedrag dan dat ik daarop
terug reageer. Ik zou zo’n anonieme persoon niet eens mijn stukken willen laten redigeren…
Inhoud gaat voor mij boven schrijﬀouten en sommige schrijﬀouten vind ik ook grappig en laat ik
staan of ik maak eigen nieuwe woorden zoals narcistificatie / narcistificering.
Ik ben een journalistiek/filosofisch schrijver met een lichte dyslexie.
De naam ‘Jansen’ is ook de naam van Rechter Jansen die ik uitgebreid behandel in de Glashelder
corrupte Rechtspraak. https://www.narcistenbuster.nl/deglasheldercorrupterechtspraak/
Ik won die zaak glansrijk voor mijn cliënt, van de twee medewerkers van de eisende partij
is hoofd personeelszaken (management) inmiddels de laan uit en de bewuste werkvloer manager
zit nu ziek thuis, nieuw personeel blijft maar kort. Oftewel, strijden op basis van gedrag wérkt!
Ik schrijf stukken over hoe de wereldmachten de wereldbevolking via o.a. de manipulatieve
holistische Bleu Line Society willen uitdunnen zodat ze voor zichzelf een leefbare planeet
overhouden. Het gaat, de door de empirische Jan Rotmans geprogrammeerde hersenen van
plastic schepsel, Rob Jetten en ex media persoon Pia Dijkstra van D-66 allemaal niet snel genoeg
met hun plan ‘voltooid leven’ en aanverwante levenseindebegeleiders.
Kom ik toch weer uit bij Jonkvrouwe Kajsa Ollongren en haar resomeerketels.
https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/04/Ollongren-Resumeren-koekje-vaneigen-deeg..pdf
Het D-66 plan ‘voltooid leven’. Goh, de door mij geadviseerde film Soylent Green die in 1972 al
voorspelde dat de mens in speciale centra vrijwillig euthanasie zou gaan plegen niet beseﬀende
dat hun karkas (vanwege het klimaat) in voedsel voor de arme mens zou worden omgezet en die
situatie voor 2022, dus 50 jaar geleden al voorspelde. Die IMAGE te bekijken via Google Films.
Pia’s plan is géén euthanasie maar betreft mensen psychisch ontmoedigen met
SS-levenseindebegeleiders omdat ‘jezelf van deze aarde verwijderen’ zó holistisch is voor het
milieu. https://nos.nl/artikel/2300000-d66-plan-voltooid-leven-wekt-verbazing-en-irritatie-bijcoalitiepartners.html
Mijn nieuwe stuk; De Pil Van Een, een variant op ‘De Pil Van
Drion’ staat online en ligt klaar voor spellingscontrole.
Als ook ‘De Constitutionele Onschendbare Crinoline CoïtusEroïca van Dagobert l, ll, lll & lV’, deze behandeld een
verdergaande diepere achtergond over De Pil Van Een. Ook daar
zitten vast wel weer typefouten in. ‘Narcismis 2.0’ idem dito.
Via ‘amahona’ vond ik via ‘Google-Maps’ op Ambon een
monument ‘Gong Perdamaian Dunia’, een Gong voor de
Wereldvrede. De Crinoline Coïtus-Eroïca, met vast ook wat
schrijfouten, is geschreven uit een goed hart.
Ik dank de lezers en wens hen sterkte, Robbert…
narcistenbuster.nl

