
NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0

Marc Rutte zei onlangs iets in de media van; alles staat in verband tot elkaar. 
En als deze verbale toverkol de waarheid niet wenst te spreken, is één van de stop-woord-
combinaties van dit wollige-taal-orakel; een bezwering van het kwade met, dat is verschrikkelijk-
ingewikkeld (te ingewikkeld om uit te leggen) en dan ben je niets anders dan een incompetent 
persoon.

Zo’n Rut-tuiting toont Rutte’s arrogantie en denigrerende kijk op Kamer en bevolking.

Als je een leidinggevende bent die niet begrepen wordt door een groep mensen, 

of als die niet wil dat hij begrepen wordt, zegt dat niets over de Kamer noch de groep mensen 
maar alles over de slechte communicatieve eigenschappen van die leidinggevende.

De leidinggevende dient z’n eigen gedrag dan eens gedegen onder de loep te nemen. 

Je ziet aan Rutte zo duidelijk bovengemiddeld narcistisch gedrag, dus zijn versluierend gedrag 
waarmee hij De Kroon dient en de bevolking misbruikt als slaven, inderdaad verschrikkelijk 
ingewikkeld als je dat eigen narcistisch gedrag verborgen wenst te houden. 


Met welke bril op zijn gezicht bekijkt zo’n Rutte-ding al die in verband tot elkaar staande 
verschrikkelijk ingewikkelde van-alles-dingen; een roze bril, een virtuele X-people bril, een 
zonnebril, een de belangen van De Kroon dienende bril, een narcistische bril waarachter 
verborgen belangen spelen of een bril waarin de glazen een prisma hebben en daardoor in balans 
zijn tussen de benodigde hoeveelheid narcisme en de benodigde hoeveelheid empathie.


Kijk, dat er bijvoorbeeld voedsel-banken zijn is prachtig maar dát ze nodig zijn is ook een hele 
grote schande. 

Als je het Nederlands grondgebied ziet als een land waarin mensen samen-leven onder de 
noemer ‘Nederland’ en er ook een andere groep van datzelfde grondgebied gebruik maakt, 

de gruppo Cosa Nostra da Nassau met familie-opstellingen die geheel buiten het Grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel leven… 

Een bedrijf mag best reclame mag maken op een bus van een voedselbank, maar waar ligt dan 
de balans als je bijvoorbeeld als supermarktketen JUMBO reclame op zo’n 

voedsel-bank-auto plaatst want juist álle bedrijven die gerund worden door het pyramidespel van 
het in Nederland opgezette ‘aandelen-spel’ zijn er dé oorzaak van dat er tegenwoordig überhaupt  
voedselbanken nodig zijn…

Het is maar net wat je zien wilt, alles is een keuze…


Het was 21 september 2019 toen er twee dingen in het nieuws kwamen


1; De Hoge Raad heeft op 20 september 2019 uitspraak gedaan dat de politie volledig 
verantwoordelijk is voor het op negen april 2011 aangericht bloedbad door Tristan van der Vlis te 
Alphen aan den Rijn.  

In de maand mei, een maand na de aanslag in 2011, heb ik op basis van veel vertoonde nonsens 
(no-sens / geen-verstand) door de media én toenmalig Korpschef Mevr. A.M. (Letty) Demmers-
v.d. Geest (die op 28 april 2011 in het programma Nieuwsuur namens alle Korpschefs optrad en 
en aldaar nonsens verkondigde) 

Hierover heb ik het een en ander geschreven en op mijn website HoeDenkik.nl gepubliceerd. 

1; Essay februari 2011

2; Conclusie van Antwoord mei 2011 

3; Nederland of Egoland september 2011

In dat tweede stuk heb ik vlijmscherp alle nonsens neergesabeld en toen al terecht geschreven 
dat de politie verantwoordelijk was voor de schietpartij vanwege het foutief afgeven van een 
wapenverlof aan Tristan van der Vlis.  
De Hoge Raad bevestigd mijn uiting van nu acht jaar en vijf maanden terug, zonder dat ik daar bij 
de Hoge Raad voor heb geprocedeerd. Kennelijk hebben over de jaren mensen mijn motivatie, die 
berustte op vaststaande feiten overgenomen…
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Korpschef Demmers vond het indertijd, omdat ik mijn vrije mening in een brief aan haar schreef, 
nodig mijn wapenverlof (hobby) in te laten trekken omdat zij de door mijn aan haar gestuurde brief 
met hen te delen zichzelf voor trut zette voor de gezamenlijke Korpschefs, want wat ik schreef 
bleek inhoudelijk gewoon 100% te deugen. 

Ik moest dat toen echter ontgelden vond zij, da’s nou een vorm van zwaar narcistisch gedrag door 
een Korpschef. 

Over wiens psychische stabiliteit ging het dus in werkelijkheid. 

De Volkskrant kopte in 2011 op hun voorpagina dat er 25 wapenverloven waren ingetrokken, 

bij 24 omdat ze iets fouts hadden gedaan en bij één omdat de politie twijfelde aan de psychische 
gezondheid van de verlofhouder. Dat laatste geval was dus ‘ik’. 

Dan kunnen we nu de stelling over mijn psychische gezondheid terug-omkeren en de analyse 
serieus bestuderen over wat bovengemiddeld narcisme in een samenleving teweeg brengt.      


Heden staat middels de uitspraak van de Hoge Raad 100% vastgespijkerd dat Demmers de 
opdracht om mijn wapenverlof in te trekken gaf vanuit haar narcistische 2.0 motieven… 

of uit oneindige domheid want dát kan natuurlijk ook.  

Als mensen hun narcisme over-ontwikkelen, ontwikkelt zich naast hun sluwheid meestal ook een 
vorm van enorme domheid.   


Dan kan ik nu keihard stellen, omdat het de oneindig veel wijzere organisatie Justitie Nederland na 
meer dan acht jaren en na heel veel rechtszaken gelukt is, om net als ik al een maand na de zeer 
trieste rampspoed verklaarde dat de politie de verantwoordelijke is en dus zou Grapperhaus nu 
politiek moeten sneuvelen. 

Net zoals vele jaren terug Minister van Justitie Winnie Sorgdrager moest aftreden.  

Dit zodat Ferdinand later, als de stofwolken zijn opgetrokken, net als Winnie kan toetreden tot de 
Raad van State als adviseur van die Allein Führer 

(lees De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV)   


Tevens wilde de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven dat we op de 
schietclubs wedstrijdjes moesten schieten zodat het veiliger werd. Dat was en is net zulke 
nonsens als Minister van V&J Angelo Capello Grapperhaus met zijn achterlijke coïtus contract…


De gaslighting methode van de overheid is constant de schuld afleiden van die Overheid en 
wegleggen bij de lagen eronder.  

Competitie is de dood van het klimaat, de samenleving en de aarde en dit stel ik 100% gekoppeld 
aan mijn stuk De Pil Van Een.

Juist de competitieve gedachte (Maxima) der marktwerking sloopt álles op narcistische wijze 
Marc Rutte  en Allein Führer Alex !


Dit geldt ook voor het monstertruc ongeluk te Haaksbergen op 28 September 2014, niet alleen de 
chauffeur was verantwoordelijk maar ook degene die de vergunning af gaf, de Gemeente. 

Maar ambtenaren zijn onschendbaar. Dus moest barbertje publiek hangen als bliksemafleider. 

De onschendbare Overheid is zo laf en door en door verrot als … waar kan ik mee schelden… 

op dát gedrag kom ik terug in ons Hoger Beroep bij de Raad van State inzake uitbreiding 
Koninklijke Shell gasopslag Norg.


Ik heb dus niet alleen al meer dan acht jaar fucking gelijk over iets heel ergs dat gebeurd 
was en wettelijk toen al zó simpel bleek, maar het is nog vele malen erger dan dat,  
ik heb heel erg verschrikkelijk gelijk over het narcistisch gedrag binnen de Overheid en dát 
is pas VERSCHRIKKELIJK   wollige-taal-uitbrakende Minister President Marc Rutte 

En dat ik in mei 2011, geheel binnen de wet uit 1848 inzake de vrijheid van meningsuiting artikel 
zeven van de Grondwet de waarheid schreef, heeft mij in Nederland mijn schiethobby met een 
antiek enkelschots zwartkruit geweer gekost, inclusief de Raad van State die vanuit hun corrupte 
mores de reeds eerdere corrupte uitspraak van een Bestuursrechter in mijn hoger beroepszaak 
goedkeurde   want die corrupte flut-rechter motiveerde zelfs dat zij de inhoud van wat ik schreef 
niet zou beoordelen maar ik mijn wapenverlof kwijt was omdat ik dat geschreven had.

(zie onveranderd drieluik op HoeDenkIk.nl)
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Maar ik geef toe, mijn pen is scherp, ik had er de door Justitie gemaakte kinderporno in verwerkt 
en toen schoot de   te narcistische Demmers   vrouwe Justitia in de voet en dat bloedt tot op de 
dag van vandaag… tot Justitie Nederland die wond stelpt en zichzélf geneest! 

Eigenlijk zie je in de combinatie van mijn ingenomen wapenverlof en de zaak omtrent de 
schietpartij in Alphen het verfoeilijk gedrag van en door Justitie Nederland en niets anders.


2; Marc Dutroux was ook op 21 september 2019 weer in het nieuws. Hij wilde vervroegd vrij en 
vroeg om een nieuw team experts om zijn recidive te beoordelen. 

Naast het feit dat ik intuïtief vermoed dat er genoeg mensen zullen zijn die deze Marc Dutroux wel 
willen en zullen ‘opvangen’ na zijn eventuele vervroegde in vrijheidstelling kan ik op basis van 
ervaringsdeskundigheid stellen dat iemand als Marc Dutroux voorspelbaar zál recidiveren.

Om te doen waar M.D. voor veroordeeld is  bén je een narcist van het zwaarste soort, een 
psychopaat, zeg maar net zoiets als Jeffrey Epstein.  


Het algoritme van een zware narcist / psychopaat is dat die geniet van vernietigen en uit het 
bewust pijn doen van anderen zijn genot haalt en die STOORNIS is ongeneeslijk.

(deze stelling is toepasbaar in zowel woord als daad, van soft tot ernstig)

De enige vraag is wánneer M.D. in recidive zal vallen óf naar het buitenland vlucht en daar zal 
recidiveren.

Eenmaal uit balans is genezing van teveel narcisme eigenlijk onmogelijk, vandaar ook mijn 
waarschuwende website narcistenbuster.nl     Eenmaal verslaafd, altijd verslaafd en hun 
vernietigende behoefte zal alleen maar stijgen omdat hun behoefte zo werkt.

Het zijn mensen die on-bevredigbaar geraken in hun ziekelijke behoeften, geld/macht/seks.


Oey Oey, het verboden wapen van de man van Femke Halsema 

En daar gaan ze weer die, sorry, ik ga het ff keihard schrijven, die randebiele (geen schrijffout) zich 
journalist noemende ‘mogolen’ (ook geen schrijffout)  over wie Minister Grapperhaus in 
Nieuwspoort (Binnenhof) met een toespraakje zei hoe belangrijk journalisten zijn voor het 
voortbestaan van de democratie.

Ja, inderdaad, voor het voortbestaan van de poppenkast van onze nep-democratie.


Effe lekker Femke afmaken, yeah, lekker genieten en elkander overbieden vanuit die heerlijke alles 
verzengende competitieve grondgedachte van de VVD zaligmakende vernietigingsideologie 
genaamd marktwerking. Houd het volk onder de duim met flauwekul.

Schaf ze af… die FLUT journalisten…


Een revolver, hoe vaak is dat nu weer geschreven.  

Er is visueel maar één typisch Duits oorlogspistool en dat 
is de Luger P08.  

Inderdaad, dat is, indien onklaar het enige wapen van 
Duitse komaf dat past bij een film over WW II. 

Ik ken de wet onklare wapens niet maar het zal me wat. 
Het is gewoon Oey dom maar onzijdige jij…, wat een 
journalistieke uitmelkerij om het Burgemeester Femke 
lastig en het volk bang te maken met weer een verboden 
wapen en revolver, BOEH.  

Dit gaat feitelijk ‘nergens’ over… Maxi zei ooit: hij is een 
beetje dom… Oey is dus kennelijk ook een beetje dom.

Flikker op, maak je liever druk over de politie die Van der Vlis onterecht een wapenverlof gaf, 

dat heeft wél inhoud, maar ook dat eigenlijk niet, ga dieper, maak je er eens even écht druk over 
waarom het zo lang duurde voor de waarheid op tafel kwam… da’s pas interessant… en waarom 
mensen met schade nu nóg weer verder moeten procederen over de hoogte van de 
schadevergoeding… 


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                            / 3 20

http://narcistenbuster.nl
http://narcistenbuster.nl


NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0
En maak je eens druk over de aardgas klimaat leugen,

over hoe onder de afleiding van die aardgas klimaat leugen stilzwijgend waterstof gas wordt 
ingevoerd in Nederland en hoe heel Noord Nederland door Shell & Koninklijke tot een in potentie 
enorm grote Koninklijke waterstofbom wordt verbouwd, dát kan in potentie pas iets worden wat je 
méér dan een zware aardbeving kunt noemen, de gehele kop van Nederland kan een krater 
worden.


Economie Stikstof Waterstofgas en het Klimaat, de incestueuze vriendjes van Minister Eric Wiebes 

Soms lijkt het alsof alles gewoon een langjarig plan is, zó ongelooflijk dat het weg is te zetten als 
een complottheorie geachte journalisten, zodat je er vooral niet over hoeft na te denken. 

Iets al snel wegzetten als een complot-theorie is het verzuimen van het eigen werk goed uit te 
voeren. 

Kijk, journalisten die alles wat zij niet snappen of uit luiheid niet willen snappen, of niet willen 
proberen dat te gaan snappen   wegzetten als een complottheorie of complot-terrorist is op zich 
ook weer een complottheorie, of is dit weer te ingewikkeld voor de gemiddelde journalist.

De gehele Nederlandse Ontstaans-Geschiedenis bestaat uit Adelijke Complotten… 


Nog sterker, heel veel van wat we allemaal hebben aangenomen en doorgeven als Wetenschap is 
heel vaak gebaseerd op empirische theoretische onderzoeken en dat is weer geen 
complottheorie. Dus… ga aan het werk ! 


Op 18 februari 2019 plaatste RTL Nieuws weer een artikel over dat er mensen zijn, die geloven in 
een platte aarde terwijl de wetenschap allang bewezen zou hebben dat de aarde rond zou zijn 

en zijn mensen die anders denken volgens dat RTL Nieuws artikel gelijk complotdenkers. 

Met mensen of groepen mensen wegzetten als complotdenkers, ondermijn je eigenlijk de 
grondbeginselen van de journalistiek vanuit persoonlijke arrogantie en dus bedoeld of onbedoeld 
doe je aan misleiding van het volk. 

Indien je politieke standpunten op die manier overdraagt als verlengstuk van de politiek kom je 
heel dichtbij de Noord-Koreàndische werkmethoden der indoctrinatie, 

dan is een Journalist een indoctrant annex indoctreur. 

De indoctrant is meer irritant, indoctreur vind ik mooier vanwege de enorme treurnis ervan. 


Ik geloof niet meer zomaar iets omdat heel veel van het denken narcistische bronnen heeft, ik zeg 
dus niet dat de aarde rond is noch plat, wel stel ik dat er dingen wetenschappelijk beweerd zijn 
die absoluut niet kunnen kloppen met de realiteit van je eigen ogen en kennis hetgeen een platte 
aarde theorie minstens zo plausibel zouden kunnen maken als een ronde aarde theorie. 

Zware narcisten zijn namelijk in staat een heel volk van alles te laten geloven.

Sterker nog, ronde aarde believers zijn ook slechts theorie denkers op basis van aangeleerde 
kennis die onbewijsbaar is. Kwestie van jezelf erin verdiepen… in plaats van zomaar wat roepen. 


Heel veel zogenaamde bewezen wetenschap is ook gewoon nonsens, het is maar net door wat 
voor soort bril je heen kijkt en kijken wilt…

Het autonoom denken wordt geleidt en gevormd door jezelf én anderen en ’n plan kan dus 
afhankelijk zijn, van door welke aangeleerde-denk-bril een mens kijkt naar wat die denkt te zien.

Narcisme geeft een heel aparte kleur aan brillenglazen, een die de wereld kleurt in een wereld 
waar ik door de opgelopen ervaringen niet toe wens te behoren. 

Ik doe niet mee aan de vernietiging van de aarde en 97% van de mensheid middels de alles 
vernietigende competitiviteit, ik pleeg verzet tegen die Wettbewerbsfähigkeit.

 

Het was woensdag 15 mei 2019 toen de hypocriete Wiebes zomaar uit de krant sprong. 

Dat hypocriete komt omdat de democratie nep is en de Ministers volgens hun afgelegde Eed 
slechts die Allein Führer en de belangen van De Kroon dienen en niet de belangen van het volk, 
ténzij ze daar voor zichzelf zetels mee kunnen scoren.


Op pagina vijf hieronder een openbare kennisgeving van Wiebes inzake een aanvraag afwijkende 
NOx-emissiegrenswaarden ten behoeve van 23 NAM gaswinning locaties. 

NOx is een verzamelnaam voor diverse soorten van stikstof emissies. 
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Ff langs de neus weg is dat prima vindt Wiebes, ons aardgasmannetje.

Waarom; al het aardgas dat nog in kleine aardgasputten zit willen ze er nog ff snel uit pompen en 
dat geeft als bijproduct extra verbrandingsbehoefte van giftige stoffen die mee naar boven komen 
uit de aarde en die veroorzaken extra stikstof emmissie (klimaat belasting) terwijl het halve land 
plat juist gaat vanwege die stikstof emissies. 
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Journalisten, wordt wakker, ga aan het werk beginnende bij autonoom nadenken door uit je 

X-people hypotheek slaaf condoom te kruipen en je eigen ogen en brein actief gebruikt.

De NAM is Koninklijke Shell en Koninklijke Schell is de familieopstellingen t.b.v. twee eeuwen 
gruppo Cosa Nostra da Nassau.

Dat de NAM onlangs riep dat ze anders de gaskraan dicht zouden draaien… dát was nou zo’n 
moment dat iemand met bovengemiddeld narcistisch gedrag ff heel dom deed namens de familie.


Stralingsziekten versus de inteelt-achtige-verkleefde Ministerie’s van  
Economie Klimaat Milieu Infrastructuur Volksgezondheid Welzijn Sport  

Net als de vastgelegde DbA geluidscurve, die onze overheid al vele decennia hanteert qua 
geluidsoverlast normering, die curve zelfs een wetenschappelijke ISO norm is, welke heel simpel 
bewezen volstrekte nonsens is, 

net zo simpel als dat de politie verantwoordelijk is voor het indirect faciliteren van Tristan van der 
Vlis om zijn bloedbad aan te richten, worden ook de onderzoeken naar allerlei stralingsziekten 
ondermijnd door de wetenschap en financieel of ego belanghebbenden en 

dán kun je zien hoe de corrupte Overheden binnen Nederland bezig zijn te doen aan grootschalig 
doofpot beleid. 

Het is geen complottheorie maar het volgende zijn feiten of ficties die worden afgedaan als onzin, 
waar of onwaar, simpelweg zijn het veelal manipulaties vanuit narcistische belangen van velen, 
indoctrinatie, de waarheid is dat er angst en wanorde wordt gecreëerd door de overheid die 
continu geen thuis geeft.


Je zou je als burger jezelf de vraag kunnen gaan stellen wáárom Justitie er zó lang over heeft 
gedaan de verantwoordelijke van het bloedbad van Tristan van der Vlis aan te wijzen terwijl ik, 
simpele ziel, dat al binnen een maand na dat bloedbad publiceerde… omdat het héél simpel is als 
je de ware feiten kent/controleert en niet achter de nonsens aan loopt.

Had de politie toen gelijk al toegegeven dat er een ernstige driedubbele (jaar op jaar) fout was 
gemaakt, zo moeilijk is dat niet, ontstond er niet zo’n vertrouwensbreuk welke vertrouwensbreuk 
jarenlang is herbevestigd aan de burger.

Wat is dan de geregisseerde reden van dit soort jarenlang traineren… 


Neem mijn eigen achtergrond, ik heb een heel scala aan dat soort manipulatief gedrag in dossier 
opgebouwd   in combinatie met het gedrag van de overheid als leerstof.


Er kan vanuit mijn optiek maar één reden zijn, het getimed creëren van chaos door die Overheid, 
want wat is de uitkomst van deze super vertragingen, dat het volk nóg negatiever gaat kijken naar 
de politie en de overheid. Dat zal leiden en leidt al jaren tot afzwakking van de politie, minachting 
van de overheid, meer en meer wanorde die middels passiviteit en ego belangen geschapen 
wordt   waardoor het toezicht op de rebellerende burger uiteindelijk door die overheid zal worden 
overgedragen aan de militaire macht om orde en gezag te handhaven.  

Militairen zijn, met alle respect, anders opgeleide mensen dan politiemensen en burgers.

In de Nederlands-Indië kwestie motiveerde De Staat de politionele acties als herstel van orde en 
zedelijkheid terwijl het piraterij was van De Kroon om de grondstoffen terug te roven. 


De paniek die gezaaid wordt rond het klimaat is ook zo’n bewuste onrust stoker door de overheid.

Deze paniek veroorzaakt angst bij mensen die daardoor niet meer kijken naar wat er echt aan de 
hand is. Noord Nederland wordt een grote WATERSTOF-BOM in het belang van Koninklijke Shell 
en de Cosa Nostra da Nassau en haar diverse familie-opstellingen. 


Van de Blue Line Society website van John Loudon, vriend van The King ; 

Now more than ever, the world needs viable solutions based on social and ecological needs, 
science and entrepreneurship. For this to happen, we need a practical holistic approach that 
everybody understands. 

ecological needs; behoefte van biologie en leefgemeenschappen (kunnen ook mieren zijn) 

science; wetenschap (die lang niet alles weet, dus hoe bedoel je)

entrepreneurship; ondernemerschap (aha, de V.O.C. mentaliteit die over lijken ging) 
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Dus wat bedoeld de Blue Line Society nou écht met die tekst.

Net als de Statuten van het Noors Koninkrijk dat stelt De Koning is de regering. (<— PUNT)

met als uitleg; dat is niet zo

Termen zijn heel dubbel te gebruiken, met een narcistisch dubbele bodem en zonder narcistisch 
dubbele bodem, oftewel, wat bedoeld iemand onderhuids écht !? 

De holistische oplossing voor het redden der aarde kan namelijk ook het drastisch reduceren van 
de wereldbevolking zijn of zelfs duiden op apartheid. 

Narcisten misbruiken heel vaak, eigenlijk standaard, positieve woorden die ze in het verborgene 
omgekeerd en negatief bedoelen in hun eigen snode plannen (complottheorie… gaap…) 

Over holisme o.a. op Wikipedia; …in de vroege jaren 1920. De Zuid-Afrikaanse militair en 
staatsman Smuts definieerde holisme als "De tendens in de natuur gehelen te vormen die groter 
zijn dan de som der delen door creatieve evolutie". In zijn wereldbeeld, inclusief holisme, diende er 
een nieuwe wereldorde te komen met onder meer het blanke ras in het Britse Rijk dat daarin de 
dienst uitmaakte. 

Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (R.I.V.M.) valt onder het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Dat Klimaat en dat Milieu wordt dus beheerd (en beheerst) onder diverse ministeriële 
overlappingen; 

het Ministerie van Economie en Klimaat en

het Ministerie van Milieu en Infrastructuur en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De Staatstoezicht op de mijnen, het SodM valt weer onder Ministerie van Economie en Klimaat. 
Allen handelen onder afgegeven Eed aan De Kroon.


Net zo zijn al die uitzendbureau’s gewoon moderne verkapte slavendrijverijen waarbij de kantoor- 
werknemers van die organisaties eigenlijk de slavendrijvers zijn ten dienste van de adelhouders 
die de slaven onder hen aansturen… die vorm van organisatie is (leuk of niet leuk om te lezen) net 
zoals de Jappen en Nazi’s de organisatie in hun gevangenen- en deportatie-kampen doorvoerden.

Zo is de Wet Verbetering Poortwachter (als je de kennis hebt) gewoon een schijn instrument ter 
verbetering van de moderne slavendrijverij…


Neem nu onlangs in het nieuws, hoe de nog wel operationele Journalistengroepen Pointer, 
Reporter Radio en Follow the Money berichtte, hoe zorgbedrijven ‘dubbele zwarte (winst) cijfers 
schrijven’ en de overheid maar roepen dat de zorgkosten de pan uitreizen en de burger meer en 
meer premie moet betalen en de Tweede Kamerleden meer geld willen hebben voor hun eigen 
oogkleppen gedrag…  

Wat Pointer, Reporter en Follow the Money hebben gedaan is gewoon gebruik maken van 
informatie die nagenoeg gewoon op straat ligt!

Mijn eigen De Grondwettelijk Onschendbare Coïtus-Eroïca Dagobert l, ll, lll & lV is gewoon 
gebaseerd op informatie die op straat ligt en jawel, dien je zelf wel de moeite voor te nemen…  dit 
is mijn nadrukkelijke mening en visie.


Volgens het R.I.V.M. hebben zo’n 1.700.000 mensen binnen de landsgrenzen LFg overlast, zo niet 
érnstige overlast van Straling, Laag Frequent Hertz Golven, hoog frequente straling etcetera. Dat 
is 10% van de bevolking.

Het is volgens hen echter allemaal niet te bewijzen en hoegenaamd   volgens de Mysteries van 
Economie Klimaat Milieu Infrastructuur Volksgezondheid Welzijn Sport   allemaal niet bewijsbare 
onzin  en ze rammen gewoon door in de vaart der V.O.C. & W.I.C. mentaliteit.

 

Je hoeft alle onderzoeken, als die er al zijn, alleen maar te controleren op wie betaald (inderdaad: 
follow the money) en dan weet je van tevoren de uitslag van die onderzoeken al. 

Zijn er wel onderzoeken zoals in Japan, wordt ook aldaar de rapporten door de overheid verzacht 
met weer nieuwe normen zoals de DbG

Ik kan, omdat ik vanaf juli/augustus 2018 ook persoonlijk alweer ervaringsdeskundige ben 
geworden op gebied van ernstige Laag Frequente Druk Golven overlast maar één conclusie 
trekken; 

onze overheid poogt actief het eigen volk langzaam en ongemerkt te laten sterven en doet dat 
bewust of vanuit oneindige narcistische domheid, wie zal het zeggen… de uitkomst is dezelfde.
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Niets doen is namelijk wel degelijk ook een keuze en wel een die de overheid veel vaker en ook 
doel bewust hanteert.


Ik heb (bûh) ook dit al zelf meegemaakt met Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Fred Teeven. 
Ik had het Ministerie na mijn ingenomen wapenverlof zo hard bij hun ballen omdat de door hen 
gemaakte kinderporno door de inname van mijn wapenverlof (schiethobby) ook weer op tafel lag, 
dat Fred vanuit de heersende corrupte mores geen beslissing wilde nemen inzake mijn zeer goed 
verlopen hoorzitting te Den-Haag, dus deed Fredje niets, ik hoorde niets van zijn Mysterie terug 
en als ik zijn Mysterie belde kreeg ik vage wollige niets zeggende antwoorden.

 

Toen heb ik er zelf de on-line Wet op nageslagen, geen genomen beslissing ná de geldende 
termijn IS de Wettelijke Beslissing, dan beslissen de viespeuken niets en zonder bericht moet je 
dan zo alert zijn om binnen de termijn die dan geldt in hoger beroep te gaan tegen het nemen van 
geen beslissing… Welkom in bananenland Nederland…

Strak nadat ik dat beroep had ingediend stuurde Staatssecretaris Fred Teeven alsnog zijn 
corrupte afwijzing ten aanzien van de prima hoorzitting. 

Vroeg de Griffie mij weer of daarmee mijn beroep afdoende was afgehandeld hetgeen niet het 
geval was want ik had mijn beroep breder neergezet dan Justitie verwacht had. 

Ik ben in hun ogen dus een enorme lastpak als Narcisten Buster.

Ach ja, iemand moet het doen… hun narcistische gedragingen ontbloten…


Je kunt gedrag niet naadloos overzetten van de ene situatie in een andere, maar je kunt wel 
degelijk de algoritmen ervan met elkaar vergelijken.

Je kunt van werknemer X die bijvoorbeeld bij het UWV werkt en die zieke mensen dient te 
beoordelen niet zomaar stellen dat die X doelbewust bezig is om een cliënt die klaagt over een 
van de stralingsziekten   weg te zetten als een zeurder    met als gevolg dat die zieke mens sterft 
aan de stralingsziekte   door de slechte beoordeling en begeleiding.

Of toch wel?

De politie had het wapenverlof van Tristan van der Vlis ook niet goed beoordeeld en is daarvoor 
wel degelijk aansprakelijk gesteld.

Dus, als de overheid de stralingsziekten niet serieus neemt   is diezelfde overheid er ook voor 
verantwoordelijk   als er mensen sterven aan stralingsziekten.    

 


EHS CV CVS ME HSP LFg FIBROMYALGIE    


Er zullen wel meer termen zijn voor al de verschijnselen die bij al dit soort lichaamsbelastingen 
goeddeels overeenkomen.

Ik neem even een gedeelte van de lijst kenmerken van FES, Fibromyalgie en Samenleving, 
fesinfo.nl en heb deze zelf aangevuld uit eigen ervaring en ervaring van vriendin.


Het zijn fysieke klachten ontstaan door oorzaken van buiten. 
Ernstige vermoeidheid. 
Ernstige pijn in de trommelvliezen tot aan harde spelde steken aan toe. 
Evenwicht onbalans, alsof je dronken zwalkt.  
Ogen functioneren minder. 
Weefsel zoals luchtwegen / sinussen raken geïrriteerd / ontregeld. 
Brandende voetzolen en niet verklaarde pijnen, delen in voet zwellen zonder oorzaak pijnlijk, 
alsof er een bot-kneuzing of oude breuk zit die zwelt. 
Benauwd gevoel op de borst / alsof ademen beperkt is. 
Stijfheid, last van ernstige ochtendstijfheid in het hele lichaam. 
Slaapproblemen, ’s nachts vaak wakker van de pijn en slapen daardoor slechter, ook omdat zij 
geestelijk niet of moeilijk tot rust komen.  
Trillingen, innerlijke trillingen in het gehele lichaam. 
Temperatuurgevoeligheid, klachten verergeren bij temperatuur-wisselingen. 
Concentratiestoornissen, dingen niet onthouden, niet uit je woorden kunnen komen, in de loop 
van de dag verergeren deze problemen vaak, mede veroorzaakt door vermoeidheid. 
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Darmklachten, het ene moment diarree, het andere moment obstipatie gepaard gaande met 
krampen zonder aanwijsbare oorzaak. 
Gevoelloosheid / tintelingen. 
Chronische hoofdpijn, band om het hoofd of sterk pijnpunt ergens in hoofd. 
Spierzwakte. 
Depressieve gevoelens en angsten. 
Overgevoelige perioden voor geuren. (muntgeld / koper soms heel erg ruiken, een aftershave die 
iemand anders gebruikt niet kunnen verdragen na bereikt verzadigingspunt) 
Sociale contacten worden minder vanwege overbelasting. 
Anderen snappen je klachten niet en denken dat je jezelf aanstelt.   
Energie wordt minder en minder. 
Pijnlijke steken in hoofd en lijf. 
Het heeft effect op je blaas en nieren 
Luider praten 
Kaakbot, hoofdbeenderen, schouderbot etc doen afwisselend pijn.  
Jeuk in je neus en opspelen van de slijmvliezen en luchtwegen. 
Steeds minder kunnen multitasken. 
Etcetera…


Medici en onderzoekers schuiven de stralingsproblematiek graag af op de psyche van de mens 
die het zegt te ervaren.

Dat kunnen ze wellicht bij veel mensen plegen te doen, met mij lukt dat niet.

Ook wordt er wel cognitieve therapie geboden en anders het wegdenken van de overlast zoals 
een mens met wat training met een tinnitus ruis/piep kunt aanleren te doen.

Ik heb al jaren een tinnitus, 7.000 Herz piep, afhankelijk van mijn vermoeidheid is die meer of 
minder aanwezig, als ik er bewust aan denk is die ook meer aanwezig.

Sterker nog, ik kan het volume van mijn tinnitus zelfs regelen door mijn onderkaak naar voren te 
bewegen, dan wordt die harder. Kan ik er een soort muziek mee maken.

Gewoon niet aan denken / aandacht aan geven, heb je er ook weinig last / overlast van en het 
geeft géén enkele van de fysieke problemen zoals beschreven in de lijst kenmerken hier net voor. 

  

In de zoektocht naar fibromyalgie vond ik het UMCU. Op advies van de polikliniek reuma van 
Universitair Medisch Centrum Utrecht heb ik hun Professor Radstake gemaild.

Reactie was dat het buiten zijn medisch gebied valt en hij gaf geen doorverwijzing… zij zijn direct 
dan wel indirect gefinancierd door Overheid.


Erica Souverein van het Fibrocentrum Universiteit Leiden gemaild over mogelijke oorzaak dat 
fibromyalgie kan liggen in energie / druk die Herz golven geven aan het lichaam. 

Nooit iets teruggehoord… zij is direct dan wel indirect gefinancierd door Overheid.


Op ministerieel niveau doen ze er niets mee, alles wordt weggewimpeld, hetgeen ook te 
verwachten is als je inziet dat de gehele overheid gewoon de Cosa Nostra da Nassau dient.


Dan Maria Alves-Pereira, Ph.D., wetenschapper die bezig is met de gevolgen van langdurige 
staande Herz golven en de gevolgen daarvan.

Haar onderzoek en expertise betreft vanaf 0 Herz t/m ongeveer 125 Herz. Oftewel de lage 
frequenties en dan gekoppeld aan de energie / druk die daarin zit, hetgeen qua onderzoek en 
wetenschap volledig wordt weggelaten door de overheid binnen het grondgebied Nederland.


Maria legt in haar video (online op youtube te vinden, ook op mijn kanaal) dat staande laag 
frequent druk golven, gevolgen hebben op het weefsel van de mens. Bloedvaten worden dikker 
en vernauwen aderen. De hoeveelheid sterfgevallen zijn gewoon onbekend omdat de overheid 
weigert onderzoek te doen hetgeen een bewuste keuze is en derhalve misdadig en net als de 
politie verantwoordelijk is voor het door Tristan van der Vlis aangericht bloedbad    

de overheid verantwoordelijk is voor alle sterfgevallen door stralingsziekten.

Vandaar dat ze het ook weigeren te onderzoeken, maar dan komt het volgende probleem om de 
hoek kijken… ‘ich habe es nicht gewusst’ een gegeven dat wij Nederlanders de Duitsers zó lang 
hebben verweten.


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                            / 9 20

http://narcistenbuster.nl


NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0
Boekje Andreas Salcher, maart 2012. Uitgever Ecowin.   

Was hast du getan?  
Eines Tages wird Dir ein Kind in die Augen schauen. Ein Kind, das Du kennst.  
Es wird die Dinge, die heute passieren, beim Namen nennen: Raub von Ressourcen, Vergiftung 
von Sehnsüchten, Gleichgültigkeit gegenüber dem Elend, Maximierung des Eigennutzes.  
Dann kommt eine Frage: Hast Du es damals wirklich nicht gewusst?  
Plötzlich spüren wir, dass es uns doch betrifft und wir entscheiden müssen: hinschauen und 
handeln oder wegschauen und unterlassen.  
Andreas Salcher zeigt mit vielen bewegenden Beispielen, dass jeder auch noch so kleine Versuch, 
eine Chance zu ergreifen, zum faszinierenden Erlebnis werden kann. Wir haben nicht immer die 
Möglichkeit, die großen Dinge in der Welt zu ändern, aber sehr wohl die Macht, die kleinen zu 
korrigieren. ''Das ist kein Buch über Weltverbesserung, sondern über Selbstverbesserung.'' 

Leuk hé, Duitsers schrijven wél boekjes over ich habe es nicht gewusst… wij Nederlanders zijn 
nog niet zover, dat komt nog wel omdat wij nu nog een monarchie zijn met een Allein Führer en de 
Duitsers na 1945 zulke psychisch zieke constructies resoluut hebben afgeschaft. 

Nederland niet, met als credo für das Heimatland ging De Kroon met volle medewerking van de 
PVDA die toen aan het roer zaten, jongens weer de dienstplicht opleggen om Nederlands-Indië 
terug te veroveren ten bate van de Cosa Nostra da Nassau en hun familie-opstellingen.

  

Vervelend voor de hedendaagse overheidsknechten van De Kroon als er mensen zijn die de Laag 
Frequent Druk Golven wel kunnen vernemen én registreren dwars door hun leugens en keuzen 
van niets doen heen, want liegen kunnen Shell én de Nederlandse Overheid als de beste narcisten 
en medewerkers aan de democratische poppenkast in Nederland: Eines Tages wird Dir ein Kind in 
die Augen schauen… 

Ja, keihard liegen die Shell, zelfs over hun 125 jarig bestaan liegen ze al, ze bestaan pas als 

Royal Dutch Shell vanaf dat ze zijn samengegaan met het transport bedrijf Shell van de 
gebroeders Samuel  dus Royal Dutch Shell Global heeft nog 15 jaar te gaan voordat ze 125 jaar 
bestaan. Voor 1907 was het Koninklijke Olie nog niet gefuseerd met Shell Transport.  

En al die ministeries die zogenaamd begaan zijn met klimaat milieu infrastructuur 
volksgezondheid welzijn, dat is bull shit, stieren stront, ze behartigen alleen de economische 
belangen van De Kroon en hun eigen ego’s.

Bijna de gehele laag die erin werkt    zitten vastgeknoopt in een financieel condoom    genaamd 
hypothecaire schulden.      Het condoom dat mijn komst diende te verhinderen scheurde tijdens 
de daad, dat is pas mazzel hebben.


Omdat mijn vriendin Lianda al vele jaren CV dan wel CVS heeft, oftewel een soort uitgeput leven 
leidt, ik bij haar ben komen wonen en zelf nóóit last heb gehad van EHS CV CVS ME HSP LFg 
noch FIBROMYALGIE en ook ik nu   sinds de ondergrondse gasopslag van de NAM —> Shell/
Esso —> De Kroon vanaf juli/augustus 2018 als gekken tekeer gaan met het maken van Laag 
Frequent Druk Golven,   ik dat zelf kan opnemen en hoorbaar kan maken   én ook ik nu last ga 
krijgen van heel veel van de vreemde omschreven fysieke klachten,   ik al klaar was met mijn 
voltooid leven (Rob Jetten!) er kennelijk toch nog een taak lijkt te hebben gelegen…

Met al mijn opgedane levenservaring en ervaringsdeskundigheid op een veelheid van gebieden 
bemerkte ik dat die gehele ruk wereld van de nep-democratie echt uit bull shit bestaat 

en is het kennelijk mijn taak de medewerkers van die nep wereld te pogen te wijzen op hun 
omgang met mensen die gelijk staat aan de geur van stieren stront. 

Dus die Koninklijke Kroon bestaat mijns inziens vanaf nu symbolisch ook slechts nog uit een hoop 
mest op het hoofd van de drager ervan met een witte anjer die uit die mesthoop steekt.


Als je eenmaal de gave hebt ontvangen kennis te maken met de vernietigende Laag Frequent 
Energie Golven die de Koninklijke Shell maakt (zo triest voor de zeezoogdieren met die klote 
Prelude voor het vullen van de portemonnee van De Kroon) zie je meer dingen;


De Overheid heeft absolute schijt aan de burger, Overheid als vanaf Gemeentelijk tot op het 
niveau Minister President (inclusief de in hypotheekcondoom gehulde slaven als hun 
medewerkers).  De politiek is laf vanuit eigen belang.


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                            / 10
20

http://narcistenbuster.nl


NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0
1.700.000 burgers klagen volgens het R.I.V.M. over bromgeluiden en soms denken ze dat het de 
gasleidingen van de NAM zijn, geen twijfel meer aan jezelf, het ZIJN de gasleidingen van de NAM, 
niet exact de gasleidingen maar een combinatie van factoren.   


Voor ons is het vinden van ‘stille’ slaapplekken bijna onmogelijk omdat  als je eenmaal tot 

die 10% van de bevolking behoort   je die Hertz golven ook overal gaat horen, van laag frequent 
tot de gevoeliger mensen dan ik ben  ook de wifi signalen, al raak ik inmiddels ook al de oriëntatie 
kwijt als ik in metalen gebouwen kom, zoals de IKEA, met veel weerkaatsende wifi golven.  

Er zijn kaarten op internet waar de NAM gasleidingen lopen en de gasinstallaties staan.


Gaat erom dat gewone mensen wakker worden en weer zelf gaan nadenken en geen gezeik over 
mijn kleine dyslectische schrijffouten.

Van al die door de overheid vanwege economische oplichters praktijken ontkende Herz straling 
gaat een grote groep mensen gewoon dood of kan niet meer goed nadenken   hetgeen steeds 
meer anarchie zal geven waardoor de Overheid de militairen straks kan laten ingrijpen (net als in 
Nederlands-Indië) en de ergste verzetstrijders worden het eerst ‘geruimd’ zoals de film Soylent 
Green dat in 1972 al aankondigde voor de periode 2022. 


Ik ben geen ‘conspiracy terrorist’, noch een terrorist, de enige ware conspiracy terroristen zijn de 
niet autonoom nadenkende mensen, journalisten en overheidsknechten van De Kroon. 

En voor die het niet beseffen, zij die het niet willen beseffen; de Verenigde Naties is een 
terroristische organisatie, zij dragen de boodschap van de New World Order uit, als ook gebruiken 
zij een vlag met de afbeelding erop conform die van een platte aarde, ook hebben zij agenda 2021 
& agenda 2030 uitgebracht & het nieuwe manifest van alle door de V.N. erkende ziekten waarin 
het de aarde vernietigende   bovengemiddeld narcisme   niet meer voorkomt…

Over een paar jaar bestaat de persoonlijkheidsstoornis narcisme dus niet meer volgens het 
nieuwe Verenigde Naties handboek van erkende ziekten. 

Dan is Herr Adolf Hitler bij nieuwe V.N.   herbezinning der stoornissen door de Verenigde Naties 
dus ook geen psychisch zieke man meer…   


De leugens rondom Laag Frequente Druk Golven van de UGS-Norg —> Shell —> De Kroon  
die tot ver in het grondgebied van Nederland doordringen   te lijf; 

Okay, 1.700.000 mensen, wij overlastlijers (geen schrijffout) vormen tien procent van de 
Nederlandse bevolking, samen kunnen we een stem hebben.

De Overheid ontkent het bestaan van de volgende simpele uitleg en dat maakt hen tot een 
Overheid die in vereniging meewerkt dan wel bewust pogingen doet tot het met voorbedachte 
rade plegen van doodslag   middels langdurige martelingen van 1.700.000 Nederlanders met als 
hun onderlinge motivatie   narcistische belangen. 
Note: Baby’s en kleine kinderen die wel pijn ervaren maar dit niet kunnen duiden


Punt 1; 
De term geluidsoverlast gaat inzake lage en zeer hoge Hertz overlast résoluut overboord, de term 
Hertz verwisselen met geluid staat gelijk aan stieren-stront op De Kroon smeren, daarom betreft 
Laag Frequent Geluidsoverlast & zeer hoog frequente overlast voortaan als  

overlast van Hertz golven. 


Om de overlast klachten de kop in te drukken   benoemt de Overheid en door die Overheid 
betaalde wetenschap   de overlast steeds als geluid terwijl het om Hertz & om de kracht van die 
Hertz golven gaat. 


Simpel geschreven staat de term  Hertz voor elektromagnetisme. 

Dit elektromagnetisme bestaat uit trillingen die op diverse manieren worden weergegeven in 
golven per seconde en deze zijn door natuurkundige Heinrich Hertz benoemd als Hertz , 
deze zijn in 1960 aangenomen als standaard. (in de Angelsaksiche landen V.S., G.B. en Aus. 
hanteren ze nog   van andere normering maar ook die vertaald zich hetzelfde)
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Deze Hertz golven zitten in elektriciteit (wisselspanning/stopcontacten), radiogolven (KHz/Mhz), 
geluid (waarneembaar tussen 10 t/m 20.000 Hertz afhankelijk van het individu), computers 
(klokfrequentie), licht (kleurtemperatuur).


Punt 2; 

Het Overheidsbelang in een Constitutioneel Koninkrijk, de belangen van de Industrie (ook de 
telecommunicatie) die verdeeld liggen tussen De Kroon en het Volk,

voortschrijdende inzichten der kennis, de fysieke belangen van het volk, kunnen met elkander in 
botsing komen.


Voortschrijdende inzichten kunnen geven dat   oude rechten gewoonten en gedragingen   niet 
meer acceptabel zijn en kunnen botsen met  financiële belangen van Overheid, de Onderneming 
Constitutioneel Koninkrijk NV en gewone burger ondernemingen. 

Oude inzichten dienen vernieuwd te worden maar dat botst met oude economische belangen, 
dus worden de nieuwe inzichten zoveel mogelijk ontkend  op allerlei naar narcistische wijze  vorm 
te geven manieren. 

Zo houden overheden wereldwijd een oude DbA normering uit 1933 aan voor geluid  dat aangeeft 
wat wel of niet hoorbaar zou moeten zijn en deze is door corrupte wetenschappers als ISO norm 
verklaard   hetgeen bewijsbare nonsens is.

Dat bewijs héb ik en anderen al geleverd. 

Vanwege de corrupte ISO normering instituten kun je als dit officieel erkend wordt gelijk ook alle 
ISO certificaten in de vuilnisbak gooien vanwege hun intrinsieke onbetrouwbaarheid.

  

Maak je de nonsens van de oude DbA normering kenbaar treedt de  geen beslissing gedragscode   
bij de overheid in werking en zolang er niet genoeg mensen in de nep-democratie tegen 

deze passieve handelswijze opstaan gebeurt en veranderd er dus ook niets.  


De antieke DbA norm heeft het over geluid dat de gemiddelde mens kan horen als geluid en 
alleen al daarom is die normering volledig verjaard. 


De Rijksoverheid van grondgebied Nederland hanteert deze DbA geluidsnorm als hoogste 
rechtsmiddel met een soort handreiking voor de burger om zich in stuk te bijten en die burger 
krijgt nooit gehoor bij de rijksoverheid   omdat het altijd wordt afgedaan met nonsens, desnoods 
ondersteund met corrupte meetbedrijven   die hun menselijke standaard niet hoog hebben maar 
de standaard der mammon juist wel. 


Punt 3; 

Deze Hertz golven, die dus ook buiten het  bewust geluid matig hoorbare kunnen liggen   en 
daarom nog wel degelijk ook bestaan, kunnen ook binnen één frequentie (lengte van de golf) 
verschillend in kracht zijn. 

Voorbeelden;


Op een popconcert geven ze exact dezelfde Hertz golven weer als je ook op een goede 
hoofdtelefoon kunt horen aan je computer. 

Het verschil is de kracht, ook wel de druk genoemd.

De kracht van een Hertz golf op een concert is vele malen hoger dan de kracht van dezelfde Hertz 
golf op je hoofdtelefoon. Bij een popconcert staan er per zware geluidsboxen, zelfs extra 
krachtige versterkers van de Hertz golven, die heel veel stroom verbruiken, die de Hertz golven via 
dikke kabels naar de geluidsboxen omzetten.


Deze krachtige Hertz golven op een popconcert zijn begrenst door de techniek van de 
electronica. Zo kan de hoofdtelefoon die ik heb niet lager komen dan 8 Hertz Laag Frequent en de 
opname microfoon die ik heb kan tot 12 Hertz Laag Frequent komen, op 11 Hertz vervormt de 
microfoon al de Hertzgolven en daaronder verneemt die niets. 


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                            / 12
20

http://narcistenbuster.nl


NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0
Het is algemeen bekend, dat als de mens op een hoofdtelefoon langdurig te hard luistert die in 
bepaalde frequenties doof kan worden. De ouderwetse compact cassette walkmans’s van SONY 
hadden daar decennia terug al een beveiligingsschakelaar voor. 


De Rijksoverheid en alle mij bekende meetbedrijven laten de Kracht - Druk - Pressure meting van 
de Hertz golven achterwege en doen dat bewust.


Dat dit bewust gebeurt wordt duidelijk uit het NNA rapport dat wij hebben over - onze huurwoning 
versus de ondergrondse gasopslag van De Kroon - waarin deze waarde wel degelijk wordt 
benoemd maar niet wordt gemeten  noch daar iets mee wordt gedaan  en dát is nu juist waar het 
exact om gaat bij fysiek pijnlijke overlast, de pressure is de kern van het probleem.


Punt 4; 

Het overlast criterium;

Wat is overlast?

Iets horen wat je hindert, iets voelen wat je hindert, iets wat je pijn doet en dus evident hindert, 
iets dat je lichaam op termijn fysiek beschadigd tot de dood erop volgt.


Verneembare Hertz golven die je niet kunt horen maar wel kunt vernemen en voor velen geldt dat 
ze wel overlast hebben maar de oorsprong niet kunnen duiden.


Is iets fantoom-pijn of echte fysieke pijn en wie kan dat weer duiden? 

 

Bijna iedereen die leeft van Overheidsgeld krijgt daardoor zwakke knieën ten aanzien van hun 
innerlijke ethiek/intuïtie. Gevolg is het gaan op het pad der narcistische gedragingen.

De favoriete uiting van de moderne arts   is Hertz klachten afdoen als zeuren, fantoom pijnen, 
pillen geven etcetera, hetgeen weer goed is voor de Zorg economie   waaraan de adelhouders 
zich verder verrijken en de ethiek van aandeelhouders eigenlijk herijkt dient te worden aan een 
nieuw op te maken ethische ISO normering.

 

Het onderscheid ligt in het hoorbare en het voelbare.

De tests (die gedaan zijn) door zogeheten onderzoekers, zonder zelf ervaringsdeskundige te zijn, 
doen dit vaak al vanuit de basis gedachte  van wat zij wensen te bewijzen   hetgeen afhankelijk is 
van hun geldschieters.  

Zomaar mensen bestoken met of ze iets horen of niet zijn nonsens tests.

Hoe hard is de test Herz golf dan, is dat een staand blijvende golf of een voorbijgaande Hertz golf,   
hoeveel pressie/druk zit er in die Hertz golf verpakt, hoe vaak en langdurig doe je die test, herhaal 
je die test over dagen/weken, alleen dán kan je iets met zo’n test bewijzen. 


Dit soort échte onderzoeken zijn dus kostbaar en daarom verzandt de Rijksoverheid in 
ontkenningen en vooral niets doen, mede omdat de economische belangen die ermee in gevaar 
komen enorm zijn.


Punt 5; 

De Tinnitus toon.   

Heel graag zetten de Overheid/artsen die het niet snappen dit soort Hertz Pressure overlast waar 
ik over schrijf weg als o.a. een tinnitus. 

Nou, heel toevallig héb ik ook alweer (sorry, wordt zelf ook wel moe van mijn 
ervaringsdeskundigheden….😝 ) mijn eigen persoonlijke tinnitus van een 7.000 Hertz toon 
waarvan ik zelfs het geluidsniveau in luidheid kan aansturen met mijn onderkaak, evenzo goed 
kan ik die tinnitus wel wegdenken.   
Note:  misschien kan men op den duur, door ernstig langdurige overlast, wel een tinnitus 
ontwikkelen, dat zou onderzoek moeten uitwijzen.
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Punt 6; 

De oorzaak/oorsprong van Laag Frequent Hertz Druk Golven is vaak moeilijk te duiden omdat ze 
overal vandaan lijken te komen. 


Het Laag Frequent Hertz Druk Golven Onderzoekscentrum te Een.

Bron van de Laag Frequent Hertz Druk Golven bij ons IS de Underground Gas Storage van de 
NAM —> Shell —> De Kroon.   

Door mijn oude beroep kan ik de Laag Frequent Hertz golven zelfs opnemen, de druk meten kan 
ik helaas niet maar wij hebben wel de lichaams-ervaring en kunnen het daarom wel degelijk 
duiden.


De Druk die de UGS-Norg aan hun Hertz geeft is enorm, zij werken met tot over de 300 bar druk 
in hun pijpleidingen.     
GWh/d 448.75 is hun maximale injectie capaciteit, 742,48 GWh/d is hun uitvoer power,  
die druk en daarmee de kracht van de gegenereerde Laag Frequent Hertz Pressure Golven zijn 
MEGA en zoals Rutte graag placht te zeggen verschrikkelijk ingewikkeld…

De capaciteit van de UGS-Norg faciliteit is een equivalent van het compressor station in Rusland 
vanwaar aardgas over 1200 km mee naar Europa wordt gestuwd…


Ik ga hier en nu niet meer in op het keiharde feit dat wij allang hebben vastgesteld dat de Laag 
Frequent Hertz Pressure Golven waar wij ernstig martelende en fysiek slopende, op termijn 
dodelijke effecten van ondervinden afkomstig zijn van de UGS-Norg. 

Zelfs de NNA heeft dat in hun rapport vastgelegd als bron van LFg maar zij stellen dat het geluid 
niet luid genoeg is volgens de DbA norm 😂 🤣 😂 🤣 😂 🤣 😜 . 

Zie het maar zo, ik had in 2011 al gelijk over de verantwoordelijke voor het bloedbad van Tristan 
van der Vlis en de Overheid is wat traag van begrip, héél traag…


Punt 7; 

Wie kent de films nog van boeven die in een gevangenis zitten en met elkaar communiceren via 
het tikken van morse code’s op de pijpen van verwarming, riool, water etcetera. 

 

Wie kent het fenomeen niet dat in een grote betonnen constructie vol woningen   ergens een 
hamerboor op een muur wordt gezet en de bron niet te traceren is, de Hertz golven gaan alle 
kanten op. Vandaar ook dat er afspraken zijn van   na zo laat tot zo laat   verboden om te boren. 


Wij wonen een qua Laag Frequent Hertz Pressure Golven van de UGS-Norg in een onbewoonbare 
woning, dat komt omdat Hertz golven ook reflecteren tegen harde wanden, vloeren en plafonds. 

Bij TNO ben ik ooit in twee testkamers geweest, een maximaal gedempte en een volledig on-
gedempte, in de on-gedempte ruimte worden geluiden sterker omdat de gereflecteerde geluiden 
extra Hertzgolven genereren.     


In een woning werkt dat bij Laag Frequent Pressure Golven net zo. Omdat de UGS-Norg met al 
haar kracht bijna continu operationeel is knallen de Laag Frequent Pressure Golven dwars door de 
woning heen en doet het in huis nog meer pijn dan in de buitenlucht. 

Dit op 2.600 meter afstand.


Laag Frequent reist echter heel ver. Laag Frequente sonar van bijvoorbeeld oorlogsschepen gaan 
onder water duizenden kilometers ver, vandaar dat dieren doof worden of gedesoriënteerd raken 
en op stranden terecht komen. All for the money…


Punt 8; 
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5G komt eraan omdat we het zo hard nodig hebben… NONSENS. Dat is een 100% Economisch 
en versluierd soort van Holistisch Bleu Line Society belang.


5G is alleen zichtbaar nodig om de burger nog verder af te stompen met onnodige reclame en bull 
shit ten behoeve van aandeelhouders hetgeen ten koste gaat van waarlijk oprecht mens tot mens 
sociaal contact.  


5G genereert nog veel hogere Hertz straling dan 4G en heeft veel en veel kortere golven dan Laag 
Frequent golven. Omdat we die hoog frequente golven niet bewust kunnen ervaren stelt de 
Rijksoverheid dat ze onschadelijk zijn, hetgeen ook een conspiracy bewijs is blinde journalisten…


Hoe snel moet je tenslotte al dat onzin nieuws op je smartphone ontvangen…


5G antenne’s hebben een kortere Hertz golf dan 4G, laat staan dan Laag Frequent Golven die heel 
lang zijn. Er was al bekend dat er veel meer antenne’s in iedere straat zouden moeten komen te 
staan mét camera’s opdat de eventuele sloper van zo’n kleine mast gelijk visueel vastgelegd en 
opgepakt zou kunnen worden.

Tele2 heeft al geroepen eind van het jaar 5G operationeel te hebben, goh zeg…


Waar zijn al die 5G masten in de straat…?

Wél zie ik dat al die gewone hoge 4G masten inmiddels steeds voller komen te hangen, okay…

Dat betekent dan wel dat die 5G zenders met véél meer energie gaan zenden dan bedoeld was en 
wat zijn dáár de gevolgen van…? 

5G dient alleen de indoctrinatie van het volk met meer en meer onzin en ongewenste reclame en 
gebruik van je MB’s die je moet betalen aan weer een ander aandeelhoudersbedrijf maar er is 
meer mee aan de hand.

De nog hogere Hertz golven van 5G   hebben bij hetzelfde wattage (pressure) een kortere 
reikwijdte, oftewel onhoorbare drukgolven, het is dus of meer kleinere masten of hogere wattages’ 
op de reeds bestaande masten. 


Ik heb die veelheid aan 5G masten niet in de straten zien komen maar zie wel dat al die hoge 
zendmasten van 4G inmiddels veel voller zijn komen te hangen met nog meer zender/ontvangers.

Dit betekent dus dat de providers, met goedvinden van de Overheid, toestemming hebben 
gekregen om de zendvermogens veel hoger te maken om het bereik van de kortere golf verder te 
laten komen door harder te stralen. 

Dit zal betekenen dat het brein van het zelfdenkend vermogen van het volk verder zal worden 
verdoofd en dat er meer en meer depressies zullen komen en mensen veel sneller zullen gaan 
grijpen naar de door SS-666 geboden oplossing van stervensbegeiders tezamen met fijn 
resomeren.


Aangezien de mens al dusdanig wordt misbruikt als spaarvarkentje voor de Adelhouder is het 
opvangen van de grondstoffen van de geresommeerde mens NOx neutraal in eetbare koekjes om 
te zetten absoluut geen wilde fantasie meer want de Nederlander maakt overal geld van.

Die zegt hoogstens ich habe es nicht gewusst en ik stel dat iedereen die gestorven is na de dood 
een kind in de ogen zal moeten kijken. 


Rutte zou vast zeggen; heel ingewikkeld en complex om uit te leggen maar volstrekt ongevaarlijk.

 

Note: zouden zendvermogens van deze zendmasten al zoetjes aan opgeschroefd zijn….dan wen 
je er al een beetje aan… alles went, toch…


Punt 9; 

Langdurige blootstelling aan krachtige Staande Hertz straling vergiftigd de mens fysiek. 

Door de vergiftiging dien je uit het gebied weg te gaan, op korte termijn (14 maanden) is het 
lichaam nog een beetje in staat te ontgiften maar op lange termijn niet meer.   
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Om, wat andere Hertz stralingen gevoeligen ook al doen, vluchten wij ter behoud van onze 
gezondheid en slapen wij in een alternatief bed. Wij moeten minimaal zo’n 15 kilometer weg van 
de bron.


Wat schertst onze verbazing; die fucking gevangenisbuizen van de NAM / Shell / De Kroon lopen 
overal, niet om de bevolking mee te voorzien van gas maar om de industrie en de grootschalige 
export van aardgas uit Nederlandse bodem voor de aandeelhouders van Koninklijke Shell. 

Kijk naar waar de staatsbezoeken heen gaan en waar de officiële bezoeken van Koningshuis Cosa 
Nostra da Nassau naar toe gaan, niet allemaal maar wel de meeste…, o.a. de opening van 
Waterstof fabriek Hy-Stock in de Nieuwe Nederlandse Provincie Hindenburg-Hy-Stock. 

De UGS-Norg produceert sinds juli/augustus 2018, terwijl er officieel minder aardgas uit het 
Groningenveld gehaald wordt, mega veel krachtiger Laag Frequentie Hertz Pressure Golven als 
nooit tevoren.

Wij hebben twee zeer goede tweepersoonsbedden die we niet 
meer kunnen gebruiken vanwege de Laag Frequent Hertz 
Pressure Overlast van de UGS-Norg. 

In ons normale huis kunnen we niet meer slapen.

In een houten tuinhuisje soms nog wel. 

Vluchtende met een extra mobiel bed kunnen we ook nergens 
slapen waar, in een straal van meer dan tien kilometer 
hogedruk leidingen van de NAM/Shell lopen,

want de dreun van de Laag Frequent hertz golven dreunt en 
reflecteert door de Gastransport leidingen heen 

en eenmaal overgevoelig geraakt door hún onwettig toedoen 
kan je bijna nergens meer verblijven en heb je extra kosten door je ontvluchten van… vluchteling 
in Monarchistisch Narcistenland Nederland 2.0   

 

Ja, onwettig, de Shell houdt zich aan geen enkele regel    en dat ze daarmee wegkomen   en de 
Democratische Kamers zwijgen  dat kan alleen als De Kroon zelf deel uitmaakt van de conspiracy.


Punt 10; 

De vergiftiging.

De Rijksoverheid noemt het Laag Frequent geluid maar het zijn  
Staande Laag Frequent Hertz Pressure Golven. 

Daar mijn vriendin en velen met haar ook gevoelig zijn voor Hoogfrequente golven zegt deze vorm 
van schadelijke Hertz Druk overlast ook iets over de gevolgen van Krachtige Hoogfrequent Hertz 
Golven.


Het lichaam raakt er langzaam zwaar door vergiftigd.

Wij weten nu uit ervaring, dat uit de stralingsgebieden te weg gaan helpt, maar de vergiftiging blijft 
latent aanwezig nadat je de vergiftiging hebt opgelopen. 

Vergelijk het met vetcellen die je ontwikkelt als je te dik wordt.

Bij afvallen gaat het vet uit die vetcellen en val je af maar de opgebouwde vetcellen blijven wel in 
het lichaam zitten, zo gauw je weer iets teveel eet worden de vetten gelijk opgeslagen in de 
aanwezige lege vetcellen.  

 

We zijn er bewust enkele dagen en nachten uit gegaan en bij terugkomst knalde dezelfde overlast 
er weer keihard in, je verliest heel snel energie, luchtwegen met chronische zwakheden met 
vorming van dik slijm en de sinussen spelen gelijk weer op.

Ook voor mensen die de Staande Laag Frequent Hertz Pressure Golven niet bewust ervaren geldt 
dat ook zij nagenoeg 24/7 ongewenst onder ShockWave Therapie leven. 

 

ShockWave Therapie wordt gebracht als iets nieuws maar dat is het absoluut niet, het zijn oude 
gemoderniseerde Laag Frequent behandelmethoden. 
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In de fysiotherapie gebruikte men ook al laag frequent golven als therapie, dat mag niet te lang 
anders genees je het weefsel niet maar sloop je het en kun je zelfs de botten stuk maken.


Laag Frequent wordt ook gebruikt bij vastzittend hardnekkig dik slijm, ook dan met maximale 
perioden van ongeveer 15 minuten.

Als ik thuis kom en een paar uur onder invloed van de UGS-Norg ben, vliegen met een kuch 
zomaar onverwacht hele brokken dik slijm uit mijn keel.  


Ben ik thuis gaan na twee uren mijn kuiten hard worden. Een gevoelige plek op de zijkant van een 
van mijn voeten gaat branden. Ga ik lopen, dan zwalk ik als een dronken man. Krijg ik vreemde 
gevoelens in mijn hoofd. Wordt de energie uit mijn lichaam gezogen. Verminderd de werking van 
mijn ogen zoals de scherpte. Word ik heel moe. Verminderd mijn concentratie. Wordt mijn spraak 
lastig. Steken in mijn hoofd. Vallen mijn gedachten zomaar weg, ook midden in een zin als ik 
praat. Geen rust na slapen maar juist helemaal brak zijn.

Bij mijn vriendin een veelheid aan opvliegers. Ernstige oorpijnen als naalden die door haar 
trommelvliezen heen worden gestoken, beurs hoofd, vibratie in het lichaam, pijnlijke handen en 
voeten, branderige huid. en druk op de borst  Verder dezelfde symptomen.  


Over de gebruiksmogelijkheden van LFg Hertz en HFg Hertz ga ik nog wel apart schrijven, het is 
de geperfectioneerde methode om het volk heel langzaam uit te roeien, beter dan de nazi’s in 
1942 tijdens de Wannsee Konferenz als hun endlösung bedachten. 

Onze Overheid doet niets en beweerd dat alles onschadelijk is of niet eens bestaat,

zij deden en doen er ook géén gedegen onderzoek naar. 

Al in de jaren 70 van de 20e eeuw werden kinderen die pijn aan hun oren kregen van de Laag 
Frequent Hertz Druk Golven veroorzaakt door de industrie voorzien van buisjes in de oren, een 
vorm van gehoor-lobotomie.    


Punt 11; 

Het Duitse bloed zit waar het niet gaan kan, zelfs in ons Nederlands Volkslied.

De Duitsers hielden ook al van dat verrekte gas. 

Van Aardgas naar Waterstofgas, Nederland hét voorbeeldland, maar ten koste van wat allemaal…


Duitsland zei ooit   van die voor hen verrekte joden af te willen en de joden moesten aan het gas. 

Wij waren in Nederlands-Indië ‘netjes’ in onze strijd voor de grondstoffen,  
De Kroon liet het doen door een gevangen vrijheidsstrijder te doden met een nekschot  
met vermoedelijk een Browning M.25 pistool. 


Wij herkennen de Staande Laag Frequent Hertz Pressure Golven die de NAM vanuit de UGS-Norg 
te Langelo (Drenthe) door heel Nederland heen ramt,  opdat ze al dat gas nog uit de putten 
kunnen sucken ten behoeve van de Adelhouders,  voordat ze de bevolking aan het Waterstofgas 
zetten.


Het gaat niet om het klimaat mensen, het gaat op de aandelen van De Kroon en HUN strijd om 
deel te nemen in de wereldmacht van de nieuwe wereldorde. 

Alex gaat die strijd sowieso niet winnen, straks gaat Maxi er met Mohammad bin Salman al-
Saoed vandoor, hij met de betere baard en sluist Maxi het familie kapitaal weg via volksheld 
Gerrit. 

Van Nederland blijft niets anders over zoals vele eeuwen terug, dat anti oorlog buffer strandje 
tussen Engeland, Duitsland en Frankrijk.


Dus aan al die 1.700.000 Nederlanders met overlast van de NAM aardgaspijpen, you are sucked 
by the Dutch Gouvernement, de knechten van die Monarchistische Allein Führer.


Groningers; 

De Overheid, die trouw heeft gezworen aan De Kroon, sloopt de samenleving… waarom!
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Ik vond vandaag twee artikelen van het Dagblad van het Noorden    inzake het overslag-station 

van Noord Gas Transport BV   waar het zwaar giftige aardgascondensaat    dat in de bebouwde 
kom  van Roodeschool wordt overgeslagen. 

Er is geen fucking geld die situatie op te lossen zei Wiebes, wat een dikke bull shit! 

Meer stieren stront graag op De Kroon  met de Witte Anjer erin geprikt!   

LEES de laatste pagina’s 98/99 uit mijn nieuwe stuk;

De Constitutionele Onschendbare Crinoline Coïtus-Eroïca van Dagobert l, ll, lll & lV


Er is meer dan genoeg poen en de Overheid heeft geen tanden in de bek omdat ze trouw hebben 
gezworen aan De Kroon die net als Dagobert Duck op hun o.a. Shell miljarden zit. 

DIT is het ware gezicht van de NAM/Shell/Kroon.


Kijk, dat Koningin Maxima op donderdag 3 oktober 2019 een bezoek heeft gebracht aan MIND te 
Amersfoort en aldaar ‘een groot aantal gesprekken heeft gehad met ervaringsdeskundigen over 
psychische problemen, het herstel en stigma waar mensen mee te maken krijgen’… 

da’s pas het volk Koninklijk gaslighten als je snapt hoe het Land Statutair écht in elkaar zit. 


De grootste verwarring die mensen in Nederland oplopen   wordt veroorzaakt doordat de 
Overheid de MIND’s van de mensen verneukt    door er een dubbele agenda op na te houden en 
als je dát schrijft (zoals hier nu)    reageren zij met ‘dat is een conspiracy theorie’. 

Alle journalisten en politici die het woord conspiracy in de mond nemen om iemand of hun 
denkwijze weg te zetten als nonsens     maken deel uit van de heersende conspiracy der 
Nederlandse dubbele moraal    en toont hun gebrek aan eigen denkvermogen    welke het volk 
psychisch in spagaat brengt. 


Greta Thunberg, op 2 september 2019 in New York.

Kijk, alles gaat mank… is ze klimaat conform, haar eigen normen volgend, naar New-York 
gezwommen of gezeild? 

Máár zij heeft wél zó gelijk als zij emotioneel bijna over de top de narcisten toeroept:

‘JULLIE LUISTEREN NIET’   want dát is nu een van de belángrijkste kenmerken van narcistisch 
gedrag, zij luisteren alleen naar zichzelf en naar de eigen belangen, de rest is poppenkast. 
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Greta is al zo vaak weggezet als iemand die afwijkend gedrag heeft   omdat zij kennelijk 
gediagnosticeerd is met het Asperger syndroom.  Baudet zette haar ook al eens weg als iemand 
met het Alice Miller-syndroom, ook als snotneus. Ook als hysterisch, tja, als je zo’n meisje over de 
top exploiteert (misbruikt), zoals de Verenigde Naties dat DOET,  want de V.N. gééft Greta het 
podium (net als de politie  Tristan dat wapenverlof gaf) dan geef je dat meisje vervolgens de 
schuld, da’s nou narcistische manipulatie (psychisch misbruik). 

Weet je, als je narcistisch gedrag kunt doorzien, zie je dat heel veel mensen die de Overheid 
vertegenwoordigen langs de narcistische meetlat gelegd qua denkvermogen veel grotere 
snotneuzen zijn dan Greta Thunberg.

Er zijn namelijk syndromen (psychische stempels) die mensen op bepaalde denkgebieden juist 
betere powers geven dan ‘normale’ mensen. Daarbij is een denk-syndroom géén stoornis van het 
brein terwijl bovengemiddeld narcisme wél een persoonlijkheidsstoornis is.  

  

Word je te kritisch in Overheidsogen, wordt het denken de narcistische Overheid te groot, zetten 
Overheden, media, journalisten en politici criticasters weg.

Greta omschreef haar diagnose als ‘It’s a superpower’ en dat kunnen sommige ‘normale’ en zeker 
mensen met bovengemiddeld narcisme niet begrijpen.  
Greta omschrijft hun stempel drukkend wegzet gedrag als; ’when haters go after your looks and 
differences… you know you’re winning’.


Nu in 2019 door toedoen van de Hoge Raad mijn wapenverlof (nu impliciet bewezen) onterecht 
was ingenomen   wilde de psychiater die mij (naar bedenksel van Fred Teeven) in 2011 moest 
beoordelen als geschikt voor de schietsport    wegzetten als kritische scherpe schrijver en 
derhalve wilde zij mij wel even diagnosticeren met ADD (Attention Deficit Disorder - Aandacht 
Tekort Aandoening)    hetgeen echt weer des narcist’s denken de omgekeerde waarheid is.


Ik ben a. niet volgens de regels gediagnosticeerd als ADD’er en b. heb ik een enorm voordeel; ik 
heb superfocus en kan beter in verbanden denken dan ‘normale’ mensen   die veel meer 
psychische denk beperkingen hebben. 

De qua persoonlijkheidsstoornis volgroeide narcisten, hebben absoluut ook een zéér ingewikkeld 
denkend superbrein  maar gebruiken dat 180 graden andersom dan ik doe, want een volgroeid 
narcistisch superbrein is constant aan het liegen  en wel zover dat die volgroeide narcist de eigen 
leugens niet meer uit elkaar kan houden.   

 

Die psychiater wilde mij in 2011, omdat zij ook psychiatrische beoordelingen voor Justitie 
Nederland verrichte, wel graag verdoven met pillen, Ritalin over Dexamfetamine, ze wilde mij dus 
drogeren vanwege mijn kritische superfocus met de tekst ‘als jij die pillen slikt dan heb jij ook 
geen behoefte meer om van die kritische stukjes te schrijven’.

Wat die psychiater in 2011 met mij poogde te doen bewijst haar totale onwetendheid binnen de 
psychiatrische wereld over de ‘aandoening’, het is géén aandoening, het is een gave waar zij zelf 
geen weg mee weten dus leggen ze die gave plat met pillen en een stigma.  

Voor het misbruik van het woord conspiracy geldt hetzelfde, je bent namelijk een gevaar voor hen.


Álles wat Wiebes aan het volk verteld inzake de NAM/Shell en Aardgas is in potentie een leugen,

wij noemen o.a. dát de aardgas-klimaat-leugen.

Los van milieu en klimaat problemen, kan Nederland de aarde niet redden met milieu en klimaat 
maatregelen, er zit dus iets ánders achter het Overheidsradicalisme. 


Denk even met superfocus en besef dat Wiebes op 15 mei 2019 de NAM-Koninklijke 
Nederlandsche Shell een verhoogde Stikstof uitstoot vergunning heeft verleend voor extra 
verbranding en NOx (stikstof) vervuiling en de Bestuursrechtspraak van de Raad van State (door 
mij al eerder voor corrupt uitgemaakt, niet als mening maar als onderbouwd feit) heeft vanaf 29 
mei 2019 een keiharde stop gezet op alle nieuwe aanvragen inzake nieuwe Stikstof (NOx) uitstoot 
met een blokkade.  


NOx = de verzamelafkorting van de diverse soorten stikstof.


narcistenbuster.nl                                                                                                                                                            / 19
20

http://narcistenbuster.nl


NEDERLAND NARCISTENLAND 2.0
Wiebes gaf die toestemming om de productie van Aardgas te verhogen, zeer waarschijnlijk om 
het gas te exporteren en om met non-democratische versluiering te verzwijgen dat alle velden nog 
even zoveel mogelijk worden leeg getrokken om deze geschikt te maken voor opslag van 
waterstofgas als nieuw exportproduct voor Multinational De Kroon.


Groningse Aardbevers, net als wij zijn jullie gegaslight door De Kroon.

Its done… sorry, jullie huizen gaan van aardgas over op waterstofgas, niet voor verbranding maar 
voor fijne aardbevingen straks wonende bovenop de grootste waterstof-gastank van de wereld.


Blijf zitten waar je zit, verroer je niet, doe hier helemaal niets mee, het is maar ’n conspiracy.

Of wat deden die boeren nou op het Malieveld te Den Haag toen ze door de dranghekken heen 
reden, of beter, er óverheen reden, het Binnenhof werd bang… de SS-666 schijtlaarzen


‘Dat uw huis op u moge instorten’ is een oude Arabische vloek. 

Long time ago, ik was op missie in uitgehongerd Zuid-Soedan, de nog jonge E.O verslaggever die 
net een beetje Arabisch aan het leren was, sprak bij de eerste begroeting vol trots deze oude 
Arabische vervloeking uit tegen de Soedanese Dorps-Chief, we waren verbijsterd, de Dorps-Chief 
nam het gelukkig met een wijze glimlach op.

Ik wens jullie Groningers die vloek juist niet toe, 

dat is echter wél wat de Rijksoverheid namens De Kroon met jullie leven doet.


Kans op genezing van de narcistische persoonlijkheidsstoornis is nihil, dus ieder klimaatplan zal 
falen   want narcisten gaan gewoon door met hun eigen (versluierd) belang.

Ik ben trots op de protesterende boeren die ‘slechts 75 trekkers op het Malieveld’  niét 
accepteerden omdat de Overheid het boerenstatement daarmee poogde te kleineren.

Voor de zwijgers in dit land en de grote groep nep journalisten, betaal maar braaf je hypotheekje 
aan de Adelhouders vanuit je denkcondoom-gevangenis, 


see you… 


Robbert Huijskens


Wonende op de door Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven 
‘niet officieel erkende-onbewoonbare woonlocatie’ van woningcoöperatie Actium-Wonen 

aan Lindelaan 18 te Een
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