
16 april 2020

Covid-19 & 5G & LFg & Klimaat & … The Key 
Who brings the real fake-news, conspiracy theorist David Icke or the BBC (British Broadcasting 
Corporation),

fuck the BBC en Fuck de NOS mensen.

Ja inderdaad, het gaat allemaal alleen over jouw en mijn ‘acquiescence’,

om het zijn van een vrijheidsstrijder,

om een plopper,

om op te staan voor,

voor,

voor de groei van de eigen ziel. 

 

Weet je wat ik doe, 

ik werk nog wat aan mijn eigen meesterwerk,

het beitelen en werken aan mijn eigen ziel.


Als er iets de wereld kapot maakt is het niet de mens, 

niet het klimaat, niet Covid-19,

het is het narcisme in de mens dat de wereld ten onder zal doen laten gaan.


Keuze van mezelf,

heb ik geen antwoord op.

Nee, dit klopt niet,

het gaat wél om mijn eigen keuze.


Het hele leven van ieder mens gaat om de eigen keuze,

zelfs geen keuze maken is daarin een eigen keuze……

Mijn leven is een queeste…. geweest…. naar mijn eigen innerlijke ziel…..

sorry dat ik jou daarmee heb lastig gevallen


ik ga ten onder met de aarde,

wanneer weet ik niet,

ik heb ‘van Boven’ de opdracht door te beitelen aan mijn eigen meesterwerk,

het meesterwerk van mijn eigen ziel


tijdens dat werk kom ik ook zielen van andere mensen tegen,

waar ik kan leer ik of voeg ik wat toe,

ja, fouten heb ik ook gemaakt, al … ach….


Ik ga wat stukken afmaken,

veren aan het kleed van mijn ziel.


Ik had ooit een zilveren soort indianen-veer als persoonlijke hanger om mijn hals,

toen mijn toenmalige vrouw die om de hals van een andere naakte man hing,

had ik niet eens door wat er kapot was en ging in mezelf,

ik had werk te doen.


Een paar instellingen die vertegenwoordigd worden door mensen met functies,

hebben nog wat tegoed van mij,

mijn eindafrekening van hun gedrag hetgeen zij dienen te verantwoorden aan 

hun kinderen,

hun kleinkinderen

en aan het hogere 
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Ik maak deze nog af;


Covid-19 & 5G & LFg & Klimaat & Nep Nieuws en… wat is The Key 

Pathologisch liegen 

ECONOMISCH CONCENTRATIEKAMP NIEUW-NEERLANDIË 

Covid-19 is een Hoax-Hoer van regeringen en de R.I.V.M.’s van de wereld. 

De Nederlandse regering is de poppenkast van De Kroon, dat Koningshuis,

dat koningshuis is de familie waarvan niemand de echte achternaam noch kent,

formeel; Von Amsberg.


Aan de gewone bewoners van Aruba, Curaçao & Sint Maarten,

sorry voor die klootzakken die zeggen jullie regering te zijn, zowel bij jullie als in dit pokkeland 
Nederland.


6 april 2020 heb ik de gehele uitzending met als hoofdrol David Icke over ‘the corona conspiracy’ 
bekeken vanaf de website londonreal.tv van Brian Rose. 


Ja, ik geef toe, ik ben het met heel veel over wat David Icke verteld hartgrondig eens en wat er na 
die uitzending gebeurde bevestigd zelfs indirect veel waarover David Icke verteld.

Ik zeg al tijden dat de balans tussen narcisme en empathie the key is voor een betere wereld.


Om de werking van die sleutel te kunnen snappen dien je eerst kennis te hebben over hoe die 
sleutel werkt en wat de gevolgen zijn als je die kennis niet hebt.


De werking van die sleutel werkt eigenlijk net als de wapenlobby in de Verenigde Staten van 
Amerika, als de burger geen wapens meer mag hebben hebben alleen de misdadigers nog 
wapens. 

De vraag die dan blijft is;  wie zijn dan de misdadigers, de boeven of/en de regering?


David Icke zet mensen met teveel narcisme neer als misdadigers.

Hé, wat toevallig, ik doe dat ook. 

Hij noemt de misdadigers ‘psychopaths’, ik benoem psychopaten als de uiterste vorm van 
doorgeschoten zware narcisten.


Psychopaths hebben altijd ‘functional psychopaths’ om zich heen.

Functional psychopats bestaan uit ondersteunende mensen die de psychopaat dienen en 
daarmee mede in het zadel houden ten bate van eigen gewin van zowel de psychopaat als ook de 
functional psychopaat. Daaruit ontstaat ook weer de corrupte mores.


De rode draad in het verhaal dat David Icke op 6 april 2020 vertelde ging over psychopaths. 

Als je nieuws dat David Icke brengt   als journalist wilt kunnen brengen   dien je ook diepgaande 
kennis te hebben over wat psychopaths zijn en hoe zij zich gedragen.


Om te beginnen is het zo dat als je geen inzicht heb in de geschiedenis en niet in verbanden kunt 
denken je per definitie géén journalist kunt zijn  maar een ‘stukjes maker’ bent, iemand die 
zendtijd of kranten van vulling voorziet waarbij de inhoud eigenlijk onbelangrijk is.        


De tweede soort media medewerkers is de groep die psychopaths ondersteunt in hun belangen 
en daarom ondersteunende stukjes maakt of schrijft, dan zit je in de groep functional 
psychopaths.

Zelfs het zogenaamd neutrale ANP werkt ook al voor grote bedrijven vanwege de marktwerking.

Hitler had heel veel mensen onder zich, Hitler had het soort NSB types. 


De derde soort journalisten bestaat uit een klein groepje mensen die nog autonoom nadenkt, 
onderzoek doet, zich in de geschiedenis verdiept en kan associeren. 
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Laat ik de Davidster even gebruiken, of misbruiken, als voorbeeld over hoe psychopaths denken 
handelen en werken. 

De Davidster als symbool 100% los van welk volk dan ook. 

De Davidster bestaat uit twee driehoeken, △ ▽ die over elkaar heen liggen, de een zoals een 
piramide, de ander ondersteboven. Samen maken ze een balans en geven zij de David Ster, ✡.

Net als de Davidster, of het yin-yang teken, maken ze samen een harmonisch geheel, een balans. 

David Icke heeft het over een piramide van de zeer kleine geselecteerde groep die de 
wereldmacht willen, die groep bestaat al eeuwen en is een operationele groep.  
Wie dat als journalist niet snapt of weet heeft echt wat gemist in de opleiding.  

Die piramide groep bestaat uit een van de twee driehoeken van de Davidster-vorm, de driehoek 
der psychopathie.

Het is een groep die geen balans heeft met de tegenhangende driehoek van de empathie.


Bijna de gehele standaard media volgen de leidraad van deze eenzijdige driehoek en alles dat 
anders denkt wordt door hen ‘conspiracy’ genoemd, iedere journalist die dat zegt, schrijft, op 
video zet of zelfs maar denkt heeft de onafhankelijk onderzoeksjournalistiek de rug toegekeerd en 
zichzelf simultaan een brevet van amateuristisch onvermogen gegeven.    

Tevens loopt zo’n ‘journalist’ het grote risico eigenlijk slechts een functioneel psychopaat te zijn. 


Als je niets of slechts weinig weet over hoe psychopaths zijn, hun gedrag en hun altijd aanwezige 
geheime agenda en wel iets schrijft over wat de journalist zelf als ‘conspiracy thinkers’ wegzet, 
wie is dan echt de conspiracy denker?

De gehele wereld geschiedenis bestaat uit conspiracy’s.   


Voor wie de moeite nemen wil plaats ik de link naar het interview van David Icke, zolang die nog 
werkt. Vanaf website David Icke zelf

https://www.davidicke.com/article/567515/coronavirus-youtube-tightens-rules-david-icke-5g-
interview

dan even naar beneden scrollen.


Dan plak ik aan het eind van dit stukkie een artikel vast van de BBC, een op 7 april 2020 
geschreven commentaar over David Icke zijn interview van 6 april 2020 welk commentaar een en 
ander zegt. 

Senior journalist Leo Kelion, werkt al 21 jaar voor de BBC en is sinds 8 jaar Technology desk 
editor. Wat schreef Leo Kelion als laatste opmerking in zijn commentaar op de uitzending van het 
interview van David Icke;


There’s another major flaw with both these theories. Coronavirus is spreading in UK cities where 
5G has yet to be deployed, and in countries like Japan and Iran that have yet to adopt the 
technology. 
(Er zit nog een grote fout in beide theorieën. Coronavirus verspreidt zich in steden in het UK waar 
5G nog moet worden ingezet, en in landen als Japan en Iran die de technologie nog moeten 
gebruiken) 

Dit commentaar bewijst dat senior BBC journalist Leo niet goed heeft geluisterd, of de inhoud niet 
eens snapt of geen verstand heeft van psychopaths en daarmee is zijn stukkie niets meer 
geworden dan een functioneel stukkie voor psychopaths en is Leo, of hij dat bedoeld heeft of niet, 

‘a functional psychopath’, oftewel een functioneel narcist. 

David Icke heeft de koppeling die Leo Kelion in zijn denken/schrijven maakt helemaal niet 
gemaakt, dat Leo Kelion dat kennelijk wel dénkt zegt alleen iets over Leo zijn eigen gebrek aan 
luister & denkvermogen, tevens bewijst Leo Kelion reeds vastgeroest te zijn als functional 
paychopath ten dienste van de eenzijdige driehoek der macht. 

Daarmee is het artikel van de BBC Leo Kelion gelijk ook fake news en manipulatie van de lezers.

 

David Icke en ik vragen onafhankelijk en los van elkaar mensen  om zelf na te denken over die 
driehoek der macht.  In mijn geval even als voorbeeld het model van een Davidster.  
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Brian Rose van LondonReal.tv, die het interview met David Icke heeft gemaakt en online heeft 
gezet komt op mij over als een echte enterpreneur, een ondernemer, dat is prima. 

Ook hij is echter zwaar geschokt door het wissen en blokkeren van het interview van David Icke 
uitgevoerd door Youtube en Vimeo. 

Dat dit gebeurd is betekent het opschorten van de vrijheid van meningsuiting door Youtube en 
Vimeo in opdracht van een onderdeel van de Britse regering en daar dit gebeurd is kan David Icke 
inhoudelijk wel eens heel erg gelijk hebben.

Dat de Britse overheid allerlei verboden opgelegd heeft die de vrijheid van meningsuiting 

opschort, de media verzocht heeft alles te wissen dat een verband legt tussen Covid-19 en 5G 

is zo stupid. 


Niet snappen dat psychopaths altijd een dubbele agenda hebben maakt je als mens ook blind 
voor hun manipulatief handelen. 

Als je de Davidster als compleet symbool van twee driehoeken alleen maar kunt zien als slechts 
een van de twee driehoeken zie je nooit het échte beeld van de waarheid, dan is de David Ster 
altijd slechts één driehoek.   


Psychopaths hebben áltijd een andere kant, een verborgen gezicht én, ze vertellen op wollige 
wijze verpakt  in taal die je vaak niet snapt   altijd ergens hun verborgen waarheid.  Die taal kun je 
meestal alleen maar doorzien als je ervaringsdeskundige bent inzake de psychopathie. 


Met onze ervaringen hier in Een te Drenthe inzake wat Staand Laag Frequent Hertz Druk Golven 
van de UGS-Norg aan schadelijks doen met onze lichamen, de overheid ook dat vanaf 1996 
bewust niet wil  noch wenst te onderzoeken en ook stil wenst te houden  zegt mij genoeg. 

Het R.I.V.M., dat is die club die de overheid ettelijke jaren terug adviseerde al die vaccins in te 
kopen tegen de opkomende Mexicaanse Griep, die nu ook de leidende rol heeft in het Covid-19 
verhaal  doet al 24 jaren bewúst geen ene ruk aan wat Laag Frequent met de mens doet.


Onderzoek de harde feiten zelf en geloof niet zomaar de rekenmodellen van functionele 
psychopaths. 


Ik heb het interview van Brian Rose met David Icke, dus als je het niet meer kunt bekijken, stuur 
me ff een e-mail verzoek, dan stuur ik je een kopie.  

Brian en David willen graag dat de mensen die nog wel autonoom nadenken dat gesprek 
verspreiden. 


David Icke gebruikt overigens het woord  ‘acquiescence’ hetgeen betekent ‘dat je jezelf overgeeft 
aan wat je wordt opgelegd zonder er zelf over na te denken noch er tegen op te staan’. 

De angst die je ervaart wordt je ingegeven door de functional psychopaths, kijk naar de echte 
cijfers en je ziet dat er niet zoveel aan de hand is. Je zou kunnen gaan nadenken over, kijken naar, 
onderzoek doen naar wat er écht is wat zich onder de crinoline-jurken van de psychopaths 
verborgen zit.

Dat soort denken doen David, ondergetekende en links en rechts nog wat mensen.

 

Weet je hoe Hitler en zijn functional psycopaths het uitroeien van de joden hadden bedacht én 
ook goeddeels hebben uitgevoerd, dat hebben ze op cruciale punten na onder dwang laten 
uitvoeren door de joden zélf !

Hoe dat kon ‘makke schaapjes brigade-generaal Toine Beukering van de FvD’ omdat het de joden 
en anderen aangewend was zich als  ‘acquiescence’ schaapjes te gedragen, als ‘apathische’ 
mensen die bang zijn op basis van uitingen van functionele psychopaths en super psychopaths 
die maar een ding willen, MACHT over anderen als hun hoogste vorm van genot.


De standaard media geven geen informatie aan het volk, die bestoken middels hun functional 
psychopathy de bevolking met angst opdat die machts-piramide met het angstig volk kan doen 
wat ze willen en het volk daar volstrekt apathisch  gevolg aan geeft Toine, dat moet jij verdomme 
weten Toine, zo wérkt militaire strategie ook. 

Zo krijg ik ook altijd kromme tenen zoals mensen achteraf reageren als militaire straaljagers bij 
militaire ‘vredesoperaties’ per ongeluk burgerslachtoffers maken. Ja, dat is vreselijk, jazeker maar 
dat is gewoon voorspelbaar, alleen de hoeveelheid niet.

Eigenlijk is veel heel simpel, als je als individu de werking van de psychopathie begrijpt.
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Bij de psychopathie gaat het altijd over macht.


Het machtsdoel van de psychopaat wordt behaald, of pogen ze te behalen met middelen als geld, 
seks en heel veel manipulatie van de emotie van de ander dat zover gaat dat die ander uiteindelijk 
gaat denken dat die zelf de schuldige is. 


Ik zie Covid-19 niet anders als een zoveelste wereldwijde oefening van macht van machthebbers, 
ieder op het eigen functioneel niveau met het ‘wel of niet weten’ van de ware achtergrond. 


Mensen die macht over anderen nastreven zijn per definitie sick, gestoord in hun brein dat uit 
balans is geraakt. 


Mensen die macht over anderen willen  pogen gewone mensen te leren denken, ja, onder andere 
met scholing, in losse vakjes zodat ze het geheel niet meer kunnen overzien.


Mensen die zichzelf qua kennis over psychopathie niet onderrichten worden per definitie 
slachtoffers van psychopaten. 


Als je niet snapt hoe psychopaten te werk gaan, allemaal met hetzelfde algoritme, ben je per 
definitie de lul. 


Een psychopaat zal je altijd vertellen wat die wenst te hebben en feitelijk wil bereiken maar dat 
doet die versluierd en een van de grootste kenmerken van die versluiering is dat zij hun verhaal 
180 graden omgekeerd vertellen.

Met veel ervaring krijg je steeds meer inzicht in de beyond denkwereld van de psychopaat en leer 
je jezelf te luisteren naar, dan wel te lezen van, de kleine tussenopmerkingen of geschreven zinnen 
waarin zij hun échte waarheid vertellen. 

Mensen zonder de ervaring / kennis snappen de ervaringsdeskundige mensen niet. 

Ervaringsdeskundige mensen kunnen vaak wel de waarheid van de psychopaten vernemen en 
journalisten die die kunde niet hebben zetten zulke ervaringsdeskundigen vaak weg als dwazen.


De psychopaten die macht hebben verworven door onder andere de massa-informatiestroom te 
bezitten sturen die massa, laag onder laag aan, om de massa die de taal der psychopaten niet 
verstaan kunnen  weer in het gareel te krijgen en te onderdrukken.


Kersvers voorbeeld;

Op 8 april 2020 in het nieuws dat de premier en de minister van volksgezondheid twee app’s 
ontwikkelen waarop alle besmette mensen zichtbaar worden en anderen kunnen zien waar ze zijn, 
dan wel zelf besmet kunnen zijn.

Ze vertellen de massa daarbij ‘dat de privacy wel gewaarborgd moet blijven’. 

De narcistificatie van de samenleving is in een al zo ver gevorderd stadium dat premier Rutte en 
minister De Jonge het ‘nieuwe idee’ via de media bijna met een soort schaamteloze erectie van 
genot aan de angstige massa presenteren terwijl het een duivels idee is, wat zou Adolf Hitler uit 
zijn dak gaan van genot als hij toen deze mogelijkheid en dit idee had gehad. Hitler moest het nog 
doen met een verplichte gele Davidster.

     

Toine Beukering, ben je er nog…, zó werkt dat  voormalig Brigade-Generaal. 

Waar heeft Koning Alex onlangs als Staatshoofd excuses over aangeboden tegenover Indonesië, 
over het vermoorden van duizenden vastgebonden verzetstrijders vanwege de olie voor 
Koninklijke Shell en hun goud. 

Hoe gaat deze samenleving om met pedofielen…,  hoe zal deze zelfde samenleving omgaan met  
vermeend met Covid-19 besmette mensen. Verplicht naar de arts…, bestudeer de video van 
David Icke en ga eens goed bestuderen hoe hij praat over het fenomeen psychopath… 


De psycopath is een psychopaat, de psychopaat is een extreem doorgeschoten narcist, een 
narcist is een mens die de eigen innerlijke balans kwijt is geraakt tussen de eigen empathie en 
narcisme en daardoor de empathie geheel verloren is. Narcisme is normaal maar alleen als die 
enigszins in balans is en blijft met empathie. 


narcistenbuster.nl  / 5 11



16 april 2020

We kunnen als samenleving in gesprekken niet eens fatsoenlijk omgaan met een fenomeen als 
Zwarte Piet. 

Of die doofstomme vermeende pedofiel te Assen die door het burger cordon sanitair uit de 
omgeving gewoon letterlijk door vier mannen is ‘dood-gezeten’ door bovenop hem te gaan zitten, 
da’s een toffe variant op stikken door Corona, scheelt ook nog verpleegkosten.  


Als die app’s waar Rutte en De Jong het over hebben de privacy niet schenden, kunnen die app’s 
alleen maar bestemd zijn voor overheidscontrole op het volk en het volk dat dit wel slikt uit angst 
en niet ziet wat ze werkelijk doen. Vergaande privacy schendende people control.

Het proefballonnetje is losgelaten op de persconferentie en dan wachten ze af hoe het volk 
reageert en als er niet veel rumoer komt voeren ze het uit. 


Ja, Covid-19 is een serieuze ziekte maar wel een die geheel gecontroleerd wordt omdat die 


A 	 zeer ruim binnen de statistische CBS jaarsterfte cijfers zit waardoor er dus eigenlijk geen 
sprake is van een pandemie.

De meeste mensen sterven aan onderliggen reeds bestaande problemen, hart, longen, obesitas, 
bestaande zwakten en als je die jaarcijfers optelt zijn we nog heel ver af van een pandemie. Ja, 
een virus dat overal de kop opsteekt, rara waar komt die weer zo snel vandaan. Kapitalisme en 
marktwerking oorzaak nummer één van de snelle verspreiding.    


B 	 dat de impasse veroorzaakt wordt omdat de ziekte een verstikkingsdood betreft en onder 
Rutte de intensive care en zorg over de jaren gehalveerd is en de nog wakkere zelf nadenkende 
burger daardoor zou kunnen gaan inzien dat de manier van sterven bij deze World Wide Test van 
wellicht World Health Organization van de Verenigde Naties de humaniteit nogal schendt. Beetje 
uitgeschoten experiment. 


C 	 dat het geheel conform het marktdenken van Rutte het de markt (adelhouder) wel héél 
goed past omdat zij die al ziek zijn en dus geld kosten er met deze ziekte heel mooi uitgefilterd 
worden en hun dood dus veel geld bespaard en de pensioenfondsen ook fijn opkrikt worden 
omdat ze minder pensioenen hoeven uit te keren.

Neen, ik denk niet verdorven, ik weet als ervaringsdeskundige hoe psychopaths denken. 


D 	 de analogie met de Tweede Wereldoorlog is zo enorm, ja dat onderwerp wat niet meer 
vergeleken mag worden binnen de reguliere media want anders wordt teveel zichtbaar hoe 
psychopatisch de Nederlandse samenleving in werkelijkheid in elkaar zit


E 	 alle onderzoeken dient men ook te beoordelen naar de bron van het geld die de 
wetenschappers financieren want de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek, zeker als het 
rekenkundige onderzoeken zijn, zullen altijd zo zijn dat die de financiers behaagd in hun niet te 
stuiten drang naar macht.

 

F 	 mensen die het algoritmisch gedrag binnen de wereld der psychopathie niet echt snappen 
steken hun hoofden liever in het zand. Dat verschijnsel doet zich vaak voor omdat gewone 
mensen bang zijn om weggezet te worden als narcist, want we hebben allemaal narcisme aan 
boord ter bescherming van onze ziel, gelukkig maar!  Door die angst voor het eigen ‘ik’ volgen 
gewone mensen zonder het te beseffen liever braaf de psychopaten. 

David Icke benoemt dat gedrag als ‘acquiescence’, ‘de berusting in het lot’.


Iedereen die geen psychopaat is en wel berust in het lot, denk aan je kinderen en kleinkinderen en 
hoe hun wereld er later uit zal zien, dus wordt wakker. 


G 	 psychopaten genieten zelf het meest van de ellende die zij anderen toebrengen.

Zodat het even helder wordt voor hen die het bewust weigeren te willen weten, ook dát is een 
keuze; 

iemand zoals bijvoorbeeld een Mac Dutroux of een Jeffrey Epstein zijn psychopaten en weet je 
hoe een psychopaat het fijnste klaarkomt, van het eigen genot in combinatie met het zien en/of 
ervaren van de ellende en pijn van een of meerdere anderen die zij de ander aandoen.  

Alle bekende kampbeulen zowel Duits als ook Japans en uit andere Aziatische waren zo, ook die 
Amerikaanse militairen die in de Abu Ghraib gevangenis die Irakezen vernederden waren zo. 
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In zulke mensen is er iets in hun brein stuk gegaan door het maken van verkeerde keuzen op het 
pad des levens en dan worden zij zo.

(lees narcistenbuster.nl)

Naar Abu Ghraib loopt nog steeds onderzoek wegens oorlogsmisdaden. 

Komt de Staat der Nederland weg met hun oorlogsmisdaden 1946-1949 omdat ze die daden 
anders benoemd hebben, namelijk als politionele acties, da’s ook narcistische herbenoeming van 
de waarheid.   


H 	 de gehele filmindustrie bestaat ook uit een grote piramide, helemaal bovenin worden de 
onderwerpen uitgekozen, geheel volgens het plan van de Nieuwe Wereldorde, de super 
psychopaten.  

Mensen die geen kennis hebben over hoe ernstig narcisme/psychopathie werkt  doorzien niet hoe 
ze gemanipuleerd worden, ingebrachte ideeën kunnen zelfs door henzelf gezien gaan worden als 
hun eigen ideeën. Dat is ook mijn eigen ervaring na het overleven van langjarig verblijf onder 
ernstige psychopathie!

Kijk naar de onderwerpen in de films en hoeveel films tegenwoordig bijna geheel bestaan uit 
virtuele computer realiteit. Welke media brengen de nog de échte realiteit, iedere scheet gelaten 
door psychopaten is tegenwoordig een push bericht.


Welk virus is uiteindelijk schadelijker, Corona of psychopathie.


I 	 The Georgia Guide Stones in de V.S., te vinden op Google Maps, Google Earth en 
anderen. Op die stones staan in diverse talen ’10 wensen’. Onder andere als een van de 
doelstellingen van ‘iemand of van een groep’; Maintain humanity under 500,000,000 (Handhaaf de 
mensheid onder  de 500.000.000) dan zitten we heden op een wereldbevolking die volgens die 
wens qua aantal 13 keer te groot is, hoe kunnen zij hun wens gaan vervullen… 

Deze enorme granieten Wens Tabletten die in 1979-1980 geplaatst zijn staan hemelsbreed 200 km 
af van de vroegere tuin van de terzelfder tijd zittende President van de Verenigde Staten, Jimmy 
Carter. De FBI noch de CIA wisten noch weten officieel wie die stenen geplaatst heeft, hoe kan 
dat. Die Tablets worden jaarlijks bezocht door vele toeristen.   


J 	 de functionele psychopaten - narcisten worden en zijn meestal ook slechts slaven, maar 
dat snappen zij meestal zelf niet door hun opleiding slechts in hokjes te denken en vooral niet het 
overzicht te krijgen door associatief te gaan denken.

Daarbij gaan mensen die zich te narcistisch ontwikkelen qua eigen genot / bevrediging ook 
veranderen in de ernstigste gevallen zoals onder G beschreven, zij komen psychisch in een 
tunnelvisie terecht die hen in hun eigen drang bevredigd en die eigen drang benoemen ze 180 
graden andersom. Als een gevorderde narcist dus zegt ‘ik doe dit voor jou’ bedoeld die ‘ik doe dit 
voor mezelf’ en dat laatste zinnetje vind je op een ander bedekt plekje terug want die drang ook 
dat te vertellen hoort bij hun zelfbevrediging de ander te willen zien lijden.


Joden in de Nazi kampen dachten om te overleven de Nazi’s te ondersteunen met kamptaken, 
bijna allen werden aan het eind toch ook gewoon afgevoerd en vergast.

Neem Jimmy Carter, die woont in zijn laatste jaren in een simpel huisje en haalt zijn kleding bij een 
goedkope winkel en heeft bijna geen geld meer.

Is een psychopaat klaar met je kun je gewoon dood neervallen.

Vandaar dat onderbuik gevoel in me wat Jeffrey Epstein gedaan heeft met jonge meiden als hij op 
hen uitgekeken was met zijn perverse vriendjes, een grote oceaan rond zijn eiland.… Al die 
kampbeulen hadden ook zo hun methoden met ‘hun’ gevangenen waar zij macht over hadden.


Wie kent de brief van Mark Rutte nog over dat broze vaasje. 

Rutte die in dat stukkie aan het volk ‘Beste Nederlanders’, met zijn hoofd als zijaanzicht alsof hij 
Julius Caesar zelf was, ergens tussenin schreef, of liet schrijven 

‘Ik wil daarom niet altijd roepen wat ik kan’ 

hetgeen een zin was die juridisch los stond van de zin ervoor dus weet je juridisch ook niet waar 
zijn ‘daarom’ op terug slaat, dat tussenzinnetje gaat in ieder geval op versluierde wijze en tevens 
volledig  schaamteloos over de ‘macht’ die hij zegt te hebben. Kijk om je heen…
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Dan de Koning die in zijn Troonrede 2019 

“Zo blijft het draagvlak voor een humaan en eerlijk asielbeleid intact.” 
“sterke en eensgezinde” EU, met de EU buiten de aanhalingstekens. 
Een 96-jarige oud-Engelandvaarder, die als lid van de Prinses Irene Brigade deelnam aan de 
bevrijding van ons land, zei laatst het volgende: ‘Ik voel me verantwoordelijk om door te geven aan 
jongere generaties dat je in verzet moet komen als het nodig is.’ Het zijn de woorden van Rudi 
Hemmes. 

K 	 psychopaten isoleren de ander het liefst, dit opdat hun waarheid maar niet geopenbaard 
wordt en zij macht over die ander houden. Psychopaten die op laag niveau opereren willen 
bijvoorbeeld niet dat hun partner met anderen over hun echte gedrag praat.  

De isolatie van Covid-19 slachtoffers, mogelijk zelfs met hen te bestoken met formulieren om 
geen reanimatie te plegen terwijl zij geïsoleerd zijn van hun naasten  en mogelijk overbelaste 
artsen en andere hulpverleners de adviserende taak van directe familie op zich nemen  baart mij 
ernstige zorgen. Onder het mom van de gevolgen van de ‘pandemie’ heerst er onuitgesproken 
allang een Staat van Beleg.  


L 	 in 2011 raakte ik mijn schiethobby met een antiek geweer kwijt omdat ik volgens Justitie 
Nederland en een toenmalige Korpschef een gevaar was voor de samenleving omdat ik te kritisch 
was (zie drieluik website HoeDenkIk.nl ) maar de onafhankelijke onpartijdige rechter de inhoud van 
mijn website niet wilden beoordeelden. 

Nu anno 2020 met David Icke wordt zijn interview met London Real verwijderd van Youtube en 
VIMEO, een gelijksoortig verhaal. De vrijheid van meningsuiting is goeddeels gestorven waar je de 
machtsbelangen van de psychopaten raakt  en het cordon sanitair rekent dan met je af, lees 
Justitie Nederland met hun knechten.  
De Britse en Nederlandse Securitate (geheime politie Roemenië onder Ceauceşcu).


Tevens ben ik tot op heden mijn BBZ uitkering kwijt omdat ik teveel ben doorgedrongen tot wat er 
echt aan de hand is met Koninklijke Shell, namelijk dat Noord Nederland aardgas-vrij moet 
worden om waterstofgas op te kunnen slaan in de lege aardgasvelden die op hoge snelheid 
worden leeggezogen voor de export om alsnog in het buitenland te verbranden.

Wij ervaren de ernstige Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven die de NAM (eigendom van 
onder andere Koninklijke Shell), Vermillion en die windturbines wiens Laag Frequent gedreun wij 
op 1 kilometer afstand gewoon kunnen horen en vernemen. 

Waar wij wonen zeer ongezond is omdat wij ongevraagd bijna 24/7 verkracht worden met zeer 
zware Staande Laag Frequent hertz Druk Golven en de overheid Laag Frequent al vanaf 1996 
bewust niet onderzoekt.  

Waarom is de overgang naar waterstofgas vrijwel geheel versluierd, tevens dat de halve waarheid 
wel verteld wordt door Wiebes, we gaan van de aardgaswinning af, ja, maar als de velden leeg 
zijn voor hergebruik van mogelijk Waterstofgas voor het heilig klimaat dus is Groningen nergens 
vanaf en gaat het gewoon door maar anders. 


Aan de versluierde leugens en waarheden herken je het ware plan.

Corona / Covid-19 is ‘heel gewoon’ een ernstig virus wat de zwakken uit de samenleving ‘plukt’ 
hetgeen goed is voor de psychopaten.    

Het ‘virus’ is niet eens gedetecteerd dan alleen dat allen die sterven eenzelfde afweer hebben 
gehad dat het niet redt tegen het onbekende virus. En ja, tegen een onbekend virus kan je ook 
geen vaccin ontwikkelen. Wat ze constateren is dat het afweersysteem van de mens in staat van 
oorlog komt tegen ‘een’ virus en de mens sterft door die uitputtingslag aan ‘een’ besmetting van 
‘een’ onbekend virus aan zijn/haar reeds onderliggende ziekte.

Eigenlijk is het eigen natuurlijk afweer systeem van ‘een’ virus daarmee het virus waarmee de 
mens zichzelf op natuurlijke wijze vernietigd, Laag Frequent Golven doen hetzelfde. 

Goh, doet me denken aan al die joden met baantjes in het kamp om bijvoorbeeld de treinen te 
vullen met mede joden, hetzelfde voor het vullen en leeghalen en de kleding sorteren van de joden 
die in de gaskamers omkwamen.  Het gas toebrengen, ja dát was het privilege van de Duitsers 
zelf, dat wel.

Zulke systemen werken op basis van angst.
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Corona app’s Mark en Hugo, met zulke app’s breid je de sfeer in Nederlandse samenleving steeds 
meer uit naar een dictatuur als die van Nicolae Ceauceşcu.

Het Roemenië onder Nicolae Ceauceşcu was eigenlijk een landelijk dekkend Cordon Sanitair 
uitgevoerd door 50% van de bevolking zelf, de verhouding der controle was daar ‘een op een’, 
oftewel iedereen controleert iedereen, dan heb je een dictatoriale politiestaat, dat is wat zulk soort 
app’s waar Rutte en De Jong over nadenken doen met een samenleving. 

Vervolgens staan de vrijwillige functionele narcisten gelijk al op om zulke app’s te ontwikkelen 
omdat het geld oplevert en geld is macht.   


M 	 dan nog een persoonlijk item, wie zegt dat ik, zoals er gemeten wordt of je Covid-19 hebt, 
al niet decennia lang met Covid-19 rond loop!?

Ik kuch al mijn leven lang, meer bij spanningen, een soort zenuwprikkel, en helemaal ernstig als ik 
griep krijg. Iedere ochtend kuch ik omdat er (eigen theorie) om een of andere reden als ik 
geslapen heb rotzooi uit mijn hoofd niet via mijn neus naar buiten komt maar via de holten mijn 
longen in zakken. Die rommel wordt door mijn afweersysteem ingekapseld en zit als een soort taai 
slijm in mijn luchtwegen. Gedurende de eerste tijd na wakker worden komen die er dan wel 
onverwacht uit. Niet fijn maar ik leef daar, net als velen met mij, al decennia mee.    

Zou ik nu gemeten worden op Covid-19 meten ze dat mijn afweersysteem druk bezig is geweest 
dus heb ik volgens hen dan waarschijnlijk ook wel Covid-19. Ja ik kuch af en aan om die troep op 
te hoesten, koorts, nee die heb ik niet. 


In de media verneem ik dat mensen wordt geadviseerd om ter verzachting paracetamol te slikken. 

Naast WC papier was paracetamol dan ook hamstergoed. 


Als ik verkouden dan wel een griep krijg  overreageerd mijn lichaam ook al decennia, mijn afweer 
systeem gaat dan onmiddellijk in de oorlogstoestand en bij de minste of geringste kriebel wil mijn 
lichaam er al iets uit kuchen terwijl er niets uit te kuchen valt. Tegen de tijd dat er iets op te 
kuchen valt heeft mijn lichaam zichzelf al kapot gekucht. 

Door dat kapot kuchen gaan mijn spieren helemaal in de spierpijn kramp als ik moet kuchen, 
inclusief energie verliezen maakte dat ik soms een riem om mijn buik bond om de pijn van het 
oncontroleerbaar kuchen enigszins op te vangen.

Decennia terug kreeg ik al eens codeïnefosfaat pilletjes van de huisarts maar ook die hielpen niet 
echt om het nodeloos kuchen af te remmen. 

Toevallig bij zo’n verkoudheid stond ik jaren terug tijdens werkzaamheden voor RTV Drenthe bij 
een verpleegtehuis en heb ik even bij de medische zusterpost aangeklopt. 

Zij gaven mij een nood pil, ze vertelden dat die eigenlijk alleen op recept te verkrijgen was omdat 
codeïne onder de verdovende middelen valt.


Pil ingeslikt en al heel snel kwam ik in het Walhalla, niet omdat ik bedwelmd geraakte maar omdat 
mijn lichaam tot rust kwam, de prikkeling vanuit mijn afweersysteem om volstrekt nodeloos te 
kuchen werd afgeremd. 

De artsen zijn niet gemakkelijk in voorschrijven van die combi pil dus kreeg ik het ook wel 
separaat paracetamol en codeïne separaat, maar, of de artsen daarvan nu zeggen dat dit niet kan, 
die werken bij mij niet. 

Uiteindelijk heb ik die combi pillen altijd zelf op voorraad, 500 milligram paracetamol met 20 
milligram Codeïnefosfaat, niet tegen hoofdpijn maar puur als noodvoorziening want je zult altijd 
zien dat die onverwachte verkoudheid/griep altijd onverwacht optreedt als het net weekeind is en 
dan komt de overreactie van mijn lichaam al heel snel op gang. 

Zal wellicht met de manier van samen oplossen te maken hebben, geen idee.


Nota Bene, ik schrijf hier niet de gewoon te verkrijgen paracetamol met cafeïne, het gaat om 
paracetamol met codeïnefosfaat. 


Begin 2019 was ik in Israel op een klus. Het al op leeftijd zijnde hoofdonderwerp van de 
documentaire die we aan het opnemen waren had een griepje, kon niet slapen en kuchte zijn lijf 
kapot, hetgeen hem volledig deed uitputten. 

Ik heb hem geholpen met mijn pillen die ik altijd meeneem, een per avond en hij werd al snel weer 
beter. Deze persoon heeft ook een andere zeer serieuze onderliggende levensbedreigende 
aandoening.  Hij leeft gelukkig nog steeds. 
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Toen ik daarom thuis nieuwe pillen bestelde via de huisarts kon ik de combinatiepil niet meer 
krijgen, die zouden pas na meer dan een half jaar weer mondjesmaat beschikbaar komen.

Hoe komt dat, omdat veel apotheken en groothandelaren tegenwoordig ook gewoon postorder 
bedrijven zijn en hun pillen ten behoeve van winstverhoging ook buiten de regio en buiten de 
landsgrenzen verkopen.


Ik vraag me oprecht af of veel van de Covid-19 doden gered hadden kunnen worden door hen in 
een vroeg stadium al deze combinatiepil, 500 milligram paracetamol met 20 milligram 
codeïnefosfaat, te verstrekken om te voorkomen dat zij eerst hun longen kapot kuchten alvorens 
zij aan de beademing gingen.    

Paracetamol helpt mij namelijk ook niet, alleen die specifiek combi pil helpt mij.  

Ik ben er niet bij geweest dus weet het niet, het is een ingeving.


Ja codeïne is een opiaat en kan ook ademdepressie geven, ik heb het over codeïne coctail pil ver 
voordat de ademdepressie zich aandient om het lichaam rust te geven en energie te sparen zodat 
de afweer zich kan richten op herstel.


Staat de marktwerking dat zulke pillen er maanden lang niet zijn op die wijze dan niet gelijk aan 
het wellicht ‘medeplichtig zijn aan moord’?


Iedereen weet toch dat de handel in medicinale pillen booming business is.


N 	 is het enige doel van dit hele Covid-19 spektakel niet  dat de banken op deze wijze weer 
bovenjan komen want het bancair systeem ligt al jaren op z’n reet. Daarbij, ook een doel van de 
machtspiramide der New World Order is  alles wat nog wat onafhankelijkheid heeft vernietigen  en 
tot slaaf maken. Je houdt zo alleen slaven en grootkapitaal over, een nog duidelijker scheidslijn 
tussen de onder- en de boven-stroom. Van Covid-19 een financieel wereld debacle maken is een 
goed stuk gereedschap voor de banken, mensen met weinig geld eindigen met schulden, mensen 
met macht middels bezit van veel geld  rollen er lekker doorheen.  


Ik geloof eigenlijk nog maar heel weinig tenzij ik de beweringen waarmee bovenstromers komen 
zelf kan controleren. 

 

Psychopaten zijn geen mensen die ziek zijn in de kop maar zijn ongeneeslijk geestgestoorden!

Zij geloven vaak oprecht in hun eigen leugens als dé waarheid.

(nieuw stukje ‘pathologisch liegen’ is ook bijna af)   

Ik sta al vanaf mijn eerste website HoeDenkIk.nl open voor commentaar en kritiek, altijd welkom, 
maar niemand komt. Wel wordt mij op diverse manieren de mond gesnoerd, net als de 
boodschap die David Icke brengt.


Op naar maximaal een half miljard wereld bewoners en we spelen het nieuwe volkslied, onder de 
nieuwe wereldorde The Only National Anthem Of All United People ‘The Corona’ want dat 
betekent ‘De Kroon’. 


Het begrip ‘internationaal’ bestaat dan niet meer want dan is de wereld één geworden onder vijf 
miljoen leiders met 495 miljoen slaven onder de Nieuwe Wereld Orde. 

Weet je wat die 5 miljoen leiders dan gaan doen omdat het toch allemaal psychopaten zijn…, ze 
gaan gewoon door binnen die vijf miljoen elkander af te maken want dat is nu eenmaal wat 
psychopaten doen. Dat is als ervaringsdeskundige inzake narcisme / de psychopathie gewoon 
algoritmisch te voorspellen.

Die wereld is geen fijne wereld. 

Waardoor de stervenden en gestorvenen van nu aan Corona-19 onbedoeld de helden zijn die de 
ruimte voor de psychopaten maken.   


Met de ontkende bewust al bijna 25 jaar lang niet onderzochte Staande (continu) Laag Frequent 
Hertz Druk Golven wordt de mens voorbereidt op het krijgen van steeds minder weerstand, 

meer en meer vermoeidheid en uiteindelijk een verzwakt afweermechanisme zodat Covid-19 
straks nog veel beter aanslaat en ‘de curve’ samen toch gecontroleerd laag wordt gehouden, 
want dat Nazi plan liep tijdens proefproject Tweede Wereldoorlog gewoon wat te hard van stapel.
… nu zitten we in fase drie met net als toen psychopaten aan de macht.
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Het gaat niet om joden moslims hindoes christenen atheïsten etcetera, het gaat om de 
psychopaten die zich onder al die groepen verborgen houden achter hun façades. 

Ik ben zelf decennia zo’n onwetende façade geweest, dus ik weet heel goed waar ik het over heb.


Bedenk, Laag Frequent Hertz Druk Golven zijn er al jaren en Noord Nederland dreunt, wij als 
mensen die dat kunnen ervaren zijn de antenne’s van het vrije volk. 


Robbert
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A lengthy interview with David Icke was live-streamed on YouTube on Monday

YouTube has banned all conspiracy theory videos falsely linking coronavirus
symptoms to 5G networks.

The Google-owned service will now delete videos violating the policy. It had
previously limited itself to reducing the frequency it recommended them in its Up
Next section.

The move follows a live-streamed interview with conspiracy theorist David Icke on
Monday, in which he had linked the technology to the pandemic.

YouTube said the video would be wiped.

During the interview, Mr Icke falsely claimed there "is a link between 5G and this
health crisis".

And when asked for his reaction to reports of 5G masts being set on fire in England
and Northern Ireland, he responded: "If 5G continues and reaches where they want
to take it, human life as we know it is over... so people have to make a decision."

Several users subsequently called for further attacks on 5G towers in the
comments that appeared alongside the feed.
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Mr Icke also falsely claimed that a coronavirus vaccine, when one is developed, will
include "nanotechnology microchips" that would allow humans to be controlled. He
added that Bill Gates - who is helping fund Covid-19 vaccine research - should be
jailed. His views went unchallenged for much of the two-and-a-half-hour show.

Policy violation
The interview was watched by about 65,000 people as it was streamed, some of
whom clicked an on-screen button to trigger payments to make their live chat
reactions stand out.

YouTube only deleted the content after the session had ended, despite being aware
of the broadcast while it was ongoing.

It changed its rules after the BBC asked why it had not taken action earlier.

"We have clear policies that prohibit videos promoting medically unsubstantiated
methods to prevent the coronavirus in place of seeking medical treatment, and we
quickly remove videos violating these policies when flagged to us," a spokeswoman
for YouTube told the BBC.

"Now any content that disputes the existence or transmission of Covid-19, as
described by the WHO [World Health Organization] and local health authorities is in
violation of YouTube policies.

"This includes conspiracy theories which claim that the symptoms are caused by
5G.

"For borderline content that could misinform users in harmful ways, we reduce
recommendations. We'll continue to evaluate the impact of these videos on
communities around the world."

Users who repeatedly break the rules now face being prevented from being able to
use YouTube's Live tool.

The firm may also prevent repeat offenders from earning money, and said it would
terminate channels as a last resort.
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In this case, YouTube is allowing the interview's host to keep earnings generated
via the Super Chats tool while the video was still online.

But it is giving its own cut of the proceeds to charity, and has put the channel
involved under review.

WhatsApp restriction
YouTube's rules update coincides with new restrictions on WhatsApp.

WhatsApp is taking action to slow the spread of misinformation on its network

Facebook's app is limiting users to only being able to forward a message to one
chat at a time if the same post has already been shared five or more times by the
wider community. Such posts are labelled with double arrows to make their status
known.

Previously, the app had limited such messages to being forwarded to five different
chats at once - a limit it had first introduced in 2018 to combat the spread of
disinformation in India.

"We've recently seen a significant increase in the amount of forwarding, which
users have told us can feel overwhelming and can contribute to the spread of
misinformation," it said, explaining the latest move.
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"We believe it's important to slow the spread of these messages down to keep
WhatsApp a place for personal conversation."

Unfounded theories
Conspiracy theories linking 5G signals to the coronavirus pandemic continue to
spread despite there being no evidence the mobile phone signals pose a health
risk.

Fact-checking charity Full Fact has linked the claims to two flawed theories.

Vodafone and Three have reported attacks on their telecoms equipment over recent days

One falsely suggests 5G suppresses the immune system, the other falsely claims
the virus is somehow using the network's radio waves to communicate and pick
victims, accelerating its spread.

While 5G uses different radio frequencies to its predecessors, it's important to
recognise that the waveband involved is still "non-ionising", meaning it lacks
enough energy to break apart chemical bonds in the DNA in our cells to cause
damage.

Earlier this year, scientists at the International Commission on Non-Ionizing
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Radiation Protection completed a major study of related research into the
topic.

While it recommended slightly tighter limits on the transmitting capabilities of
handsets themselves to minimise any chance of damage caused by human tissue
being heated, its key finding was that there was no evidence that either 5G
networks or earlier systems could cause cancer or other kinds of illness.

The second theory appears to be based on the work of a Nobel Prize-winning
biologist who suggested bacteria could generate radio waves.

But this remains a controversial idea and well outside mainstream scientific
thought. In any case, Covid-19 is a virus rather than a bacteria.

There's another major flaw with both these theories. Coronavirus is spreading in
UK cities where 5G has yet to be deployed, and in countries like Japan and Iran
that have yet to adopt the technology.
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