
  ECONOMISCH CONCENTRATIEKAMP NIEUW-NEERLANDIË 

met haar  ZIELLOZE PSYCHOPATISTISCH REGIME 

	 	 	 


 oftewel  WHO FLEW OVER THE COOKOO’S NEST


Voor alle believers in dat conspiracy’s niet bestaan, hier voor hen; de verwondering.


Senior rechters mr. F. Sijens, mr. C.H. de Groot, mr. M.W. de Jonge, en interim president van de 
corrupte rechtbank Noord-Nederland mr. Herman van der Meer; Dame en heren van de rechte 
rug, jullie dragers van de Rechtsstaat hebben ruggen die zo krom zijn als de rug van een pillen 
slikkende ernstig angstige Parkinson patiënt. Wie van jullie gaat de LEE 20 /44PW 
bodemprocedure voorzitten? Wat zijn jullie niet alleen onschendbaar corrupt maar ook laf.


In de tien jarige periode dat de schrijver van dit stuk met zijn videocamera 220 levensverhalen van 
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog vastlegde zat daar ook een oud senior rechter bij, 

mr. Rita Lensink-Bosman. Opname 22 februari 2012, opname lengte van Mw. Lensink-Bosman’s 
verhaal werd iets over de twee uur. Rita Lensink-Bosman was een senior rechter en onder andere 
Vice-President van de rechtbank Rotterdam geweest. Zij vertelde haar zeer indrukwekkende 
levensverhaal en ook over de dodenmarsen van de nazi’s.

Na haar afzwaaien is zij vrijwilligerswerk blijven doen, stond zij mensen juridisch bij, ook moslim 
vluchtelingen afkomstig uit landen die de joden die in Israel wonen  het liefst de Middellandse Zee 
in willen drijven. Zo’n inzet staat voor het strijden voor mensenrechten vanuit een goed hart. 

In Rita’s overlijdensadvertentie, maart 2016, stond de tekst “ik heb een heel mooi leven gehad”.

Journalist Marcel Haenen, (Journalist for NRC Handelsblad and NRC Next. Crime and the Judiciary, Latin America 
and all penguins. Auteur van De bokser. Het leven van Max Moszkowicz.) 

plaatste op 13 maart 2016 een tweet over het heengaan van Rita Lensink-Bosman; 'Ik heb een 
heel mooi leven gehad' Uitstekende rechter en leuk mens Rita Lensink-Bosman overleden. 

Sijens, De Groot, De Jonge en Van der Meer, toen Rita in haar woning voor mijn camera zat moet 
zij 84 jaar oud zijn geweest en met mijn toen al in 16 jaren opgebouwde levenservaringen met de 
corrupte Nederlandse rechtspraak, zat daar op haar 84ste duidelijk nog steeds een zeer statige 
Rechter voor me die met haar hele ‘zijn’ zowel warmte en stabiliteit uitstraalde en zonder te 
dwingen natuurlijk respect afdwong. Sijens, De Groot, De Jonge en Van der Meer, jullie kunnen 
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nog steeds veel van Rita leren, dat verhaal ligt in de archieven van Herinnering Centrum Kamp 
Westerbork, ’t is maar een goed bedoelde tip dame en heren.  


 

Rita vertelde tijdens de opname over 
haar ‘Kees’.

Toen de opname klaar was zei mijn 
journalistiek hart me heel voorzichtig 
aan Rita te vragen of ik Kees ook 
mocht filmen.

Rita schrok in eerste instantie van mijn 
buitengewoon gevoelige vraag. Zij 
herpakte zichzelf en besloot dat het 
mocht. 


Toen Rita weer beneden kwam met 
Kees en ging zitten begon zij haar 
‘verhaal Kees’ gelijk weer spontaan te 
vertellen, ik ga dat verhaal hier niet 
uitschrijven. 


Het is een heel bijzonder verhaal over 
Rita & Kees dat heel veel indruk op mij 
maakte. 


De toen opgenomen korte versie is indrukwekkend en zeer geschikt voor onderwijs aan kinderen. 
Rechters Sijens, De Groot, De Jonge en Van der Meer…, Rita Lensink-Bosman heeft ondanks 
zware trauma’s betreffende de Tweede Wereldoorlog, tot aan de dodenmarsen aan toe, de liefde 
in haar ziel bewaard. 

De huidige rechtspraak in Nederland is inmiddels echter wel dood en overgegaan in 
onrechtspraak ten bate van de mammon, het geld, de handel en de persoonlijke belangen van 
Ego’s die leven vanuit de persoonlijkheidsstoornis van het narcisme en u vier rechters schermen 
die belangen van de narcisten met een zeer kromme rug af.


Senior rechters Sijens, De Groot, De Jonge en Van der Meer, ik ga ook u nu een zedenmisdrijf in 
uw haren smeren net als ik dat eind 2018 ook al deed bij plaatsvervangend Hoofdofficier Noord-
Holland mr. Sue J.S. Preenen.

Het is nu bijna 25 jaar geleden dat Justitie wegens gebrek aan bewijs van bezit van kinderporno 
met eigen moeite en bewust zelf kinderporno maakten vanaf een video waarop een van de 
kinderen van de schrijver dezes te zien is. Justitie Nederland heeft één videoframe vanaf de 
videoband heeft geïsoleerd en in kleur afgedrukt, die afdruk bij verhoren van een van de 
verdachten misbruikt als zijnde kinderporno alsof die gemaakt zou zijn door de schrijver dezes 
zelf. 

Tevens is deze door Justitie Nederland zelf gemaakte kinderporno in het toenmalig strafdossier 
van de schrijver dezes geplakt als vorm van karaktermoord. De originele video opname heeft de 
schrijver in eigen bezit. 

Gaat u rechters Sijens, De Groot, De Jonge en Van der Meer nu beweren dat dit misdrijf verjaard 
is! 


De nieuwe aangepaste wet verjaring per 1 april 2013 stelt dat de verjaringstermijn bij ernstige 
zedendelicten niet meer verjaard. 

Dan kunt u senior rechters stellen dat kinderporno geen ernstig zedendelict is, MÁÁR als de 
kinderporno is gemaakt door Justitie Nederland zélf als vals bewijs vindt u dat dan net als de 
schrijver dat ook vindt één zéér ernstig zedendelict?

Besef dan wel senior rechters dat als u niets doet  u uw kromme rug der rechtspraak wel heel erg 
aan het publiek toont. U bent dan echter niet alleen want deze doofpot bestaat al zo’n 23 jaar en 
betreft inmiddels tien opeenvolgende Ministers van Justitie tot en met de huidige Ferdinand aan 
toe plus de vele laffe rechters die dit allemaal al onder ogen hebben gekregen.
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Schrijver wenst u senior rechters dan ook te onderwijzen gelijk de moraal van oud rechter Rita 
Lensink-Bosman en (los van de inhoud van het conflict tussen de broers Parlevliet) hoe de heer Nico 
Parlevliet de raadkamer van de rechtspraak als kleuters de oren heeft gewassen betreffende het 
gedrag van de levenslang zittende magistraten van De Rechtspraak, te zien met deze link op  het 
kanaal van De Blue Tiger.    


U senior rechters beseft toch wel, dat als de zittende rechters bijna allemaal een kromme rug 
hebben ten bate van de macht, de ruggengraat van de samenleving volledig te barsten is! 

Het definitieve bewijs daarvan zal worden gegeven in de uitspraak inzake de LEE 20 / 44 PW 
tegen de onderneming Gemeente Noordenveld welke zitting daarom door De Rechtspraak maar 
wordt gemanipuleerd en uitgesteld en uitgesteld.


Reden van dat uitstellen is dat er in Nederland Vrijheid van Meningsuiting is maar dat die 
Grondwet in de praktijk betekent dat als je de waarheid brengt of te kritisch bent De Rechtspraak 
je gewoon een koppie kleiner maakt met laffe kromme rug rechtspraak. 


De waarheid is namelijk dat Nederland in een zeer rap tempo een concentratiekamp is geworden 
en dat het de bedoeling is om als voorbeeldland voor de wereld de bevolking drastisch te 
reduceren.

Nou als dát nou nog steeds geen conspiracy theorie van ondergetekenden is en onze website 
nog steeds niet op de Censuur lijst van Google komt te staan weet ik het niet meer. 

Een vergelijk met een concentratiekamp zoals Auschwitz is namelijk heel gevaarlijk en gedurfd 
omdat wat onder andere dáár is gebeurd vreselijk is en dat mag je, ook de ondergetekenden dus 
niet vergelijken met het héden.

Het vergelijk is echter wel dat een concentratiekamp als Auschwitz een vernietigingskamp was en 
Nederland langzaam aan op heel geniepige wijze ook een vernietigingskamp aan het worden is, 
het is maar net of je dat wel dúrft en ook wel wénst in te zien.


Toen Toine Beukering uithaalde over hoe de joden zich door de nazi’s kennelijk als makke 
schaapjes lieten afvoeren, viel de media over Toine heen.  

De reguliere gevestigde huidige main stream media doen, net als de rechterlijke macht niet meer 
aan zuivere rechtspraak doet, ook niet meer aan ware onafhankelijke nieuwsduiding.


We gaan de door iedereen te controleren feiten die duiden op de ophanden zijnde, dan wel al 
gaande, gedeeltelijke uitroeiing van de bevolking even langs;


Doorvoer Kamp Westerbork 
   

Besef dat het hoofddoel van Adolf Hitler een handelsoorlog was.

Dat Hitler een zieke geest had en uit zijn gestoord brein de gevolgtrekking kwam dat de joden 
uitgeroeid dienden te worden was een bijproduct van zijn gestoord brein. 

Zijn holocaust methode was echter wel een voorbeeld voor de nieuwe wereldoorlog hoe het 
uitdunnen van de wereldbevolking beter niet uitgevoerd kon worden en er heeft zich over de 
decennia een heel geslepen uitvoeringsmodel gevormd.

Er is al vanaf De Club Van Rome gesproken over de maar doorgroeiende wereldbevolking en dat 
is een feit.

Er is geen algemene conspiracy, er ontstaan ideeën in zieke geesten, neem zo’n Eikel als Jeffrey 
Epstein die op onbeheersbare wijze dacht vanuit zijn penis of denk aan de manier waarop de 
Twin-Towers zijn neergehaald, of de manier waarop windturbine De Ambtenaar nabij Medemblik 
tot volledige erectie is gekomen, of de manier waarop Nederland op een geheel door de bevolking 
geaccepteerde wijze langzaam wordt omgebouwd naar Hét Waterstofgas Centrum van minimaal 
Europa en om dat waterstof plan te  kunnen uitrollen is alleen al vele jaren aan voorbereiding 
vooraf gegaan inclusief het opzetten van de opknapbeurt van de Afsluitdijk (inclusief waterstof 
leidingen).  Neem de ontwikkeling van het eigen schrijven van de schrijver dezes, zoiets rijpt zich 
over de jaren en is geen vooropgezette conspiracy. Een goede cognac moet ook minimaal 
tweeënhalf jaar op hout zijn gerijpt.


Dat nieuwe waterstof gasplan noem ik een plan uitgedacht naar een blauwe-lijn-maatschappij.

Met dat woord maatschappij  bedoelen ondergetekenden  een onderneming.
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Het is een plan dat zich over de jaren rijpt, tussentijd steeds wordt bijgesteld, met als einddoel 
een wereldorde onder het mom van wereldvrede maar de waarheid is leiderschap op basis van 
macht met onderdrukking van de slaven en ongemerkt met o.a. natuurrampen langzaam 
apathisch maken van de bevolking, hen heel kalm een niet meer autonoom nadenkende volk te 
maken dat zichzelf langzaam van kant maakt.


De reguliere media, het onderwijs en het internet welke als een ware tsunami 
het autonoom denkvermogen van de mensheid ondermijnd en vernietigd

Op heel langzame wijze worden de reeds sinds Adolf Hitler al uitgewerkte ideeën om bevolking te 
indoctrineren doorgevoerd.  

Er is een versnelling van de uitvoering der plannen ingezet omdat er nog teveel wakkere mensen 
zijn. Met alle respect, mensen die ernstige angsten hebben over Corona zijn reeds apathisch 
gemaakte mensen die vervolgens gevoelig zijn voor angsten. Angsten creëeren is nummer één in 
people control, dat deed Adolf ook al zo. 


Om een massale inenting te krijgen voor bijna alle mensen van de wereld tegen een Corona virus 
welk virus zowel landelijk als ook wereldwijd de volstrekt normale jaarlijkse sterfte niet eens 
overstijgt dien je middels media-propaganda psychische massa hysterie te creëren. 


Als je middels je éigen denken, met zélf controleren van betrouwbare informatie constateert, dat 
er op basis van betrouwbare cijfers geen wereldwijde Corona pandemie is maar dat het een 
opgeblazen angst hysterie is, gelijk aan de angst die door Hitler en de zijne aan het Duitse volk 
werden gepresenteerd over de joden, niet de besmetting cijfers waar je nu door de reguliere 
media en internet mee wordt doodgegooid maar de reeds gedaalde sterfte cijfers vertellen je dat 
er geen wereldwijde pandemie was noch is. 

Het muterende Corona virus kan wellicht een ernstige ziekte zijn maar er zijn veel schadelijkere 
reguliere ziekten.

Controleer de harde feiten zelf!  Beginnende bij de jaarlijkse sterften door reguliere ziekten binnen 
ieder land, zie het nut van internet zo lang dat er nog is.


Google Censuur 
Het westerse Google voert censuur net als China en andere dictaturen. Nu is Nederland volgens 
het Statuut Voor Het Koninkrijk  Staatsrechtelijk ook een dictatuur, alleen kijken/lezen de meeste 
mensen daar overheen omdat we een nep Grondwet hebben waarin staat dat we vrijheid van 
meningsuiting hebben, tótdat je het de dictator te bont maakt. 


Besef je dat Nederland Staatkundig een dictatuur is, hetgeen een vaststaand feit is als je de 
moeite neemt het Statuut even goed te bestuderen, dan besef je dat de democratie een 
poppenkast is om het volk namens de Dictator mee te manipuleren. 


Koning Willem-Alexander stelt een Multatuli-aan te zijn maar dat kan evenzogoed een gaslight 
tekst (narcistische manipulatie) van het volk zijn en dat Koning Willem-Alexander in werkelijkheid 
een Multatuli-uit is. 

Het zichtbaar zich herhalend gedrag zal dat aan-tonen en/of gaan uit-maken.  


Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Op 14 oktober 2010 werd met ingang van Kabinet-Rutte 1 het Directoraat-Generaal Veiligheid 
vanuit Binnenlandse Zaken aan het Ministerie van Justitie toegevoegd en ging het Ministerie door 
onder de naam Ministerie van Veiligheid en Justitie.


Besef dat angst te maken kan hebben met dat een mens zich onveilig voelt op basis van de eigen 
emotie, manipulatie door narcisten is eigenlijk altijd gebaseerd op de emotie van anderen te 
bespelen en is ook dé exácte methode die Adolf Hitler al toepaste om de joden uit te kunnen 
moorden door het Duits volk eerst angstig te maken voor de joden.
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Corona mondkapjes zijn Maskers 
Heden ook weer in het algemeen fake nieuws; ‘mogelijk toch mondkapjes’. 

Ferdinand zei onlangs nog dat die mondkapjes niet nodig zijn. 

Wat zei het RIVM onlangs in de algemene hersenspoel fake media, nu weer RTLnieuws;

“Toch zien gedragsonderzoekers van het RIVM nu in internationaal onderzoek aanwijzingen dat 
mondmaskers juist een positief effect opleveren. "Mensen met een mondmasker creëren een 
afstand naar anderen. Mensen zien een mondmasker en denken: mondmasker, corona: ik houd 
afstand", zegt een woordvoerder van het RIVM.”

  

Dit bewijst keihard dat mondkapjes verplicht stellen het manipuleren van gedrag is van grote 
groepen onder het valse motto van veiligheid welke slechts schijnveiligheid is terwijl het RIVM 
tevens stelt dat zij geen heil zien in mondkapjes. 


Als de Rijksoverheid mondkapjes verplicht gaat stellen betekent dat 

‘Zieg Heil’ voor Rutte.   


Juist nutteloze mondkapjes verplicht stellen werkt in op de angst van het 
volk. 

Tevens verminderd het de zuurstof toevoer omdat de zuurstof/stikstof balans 
veranderd als je mondkapjes draagt. 

Mensen met longproblemen worden niet blij van hun de vrije adem 
beperkende mondkapjes. 

Psychisch zijn mondkapjes van grote invloed op het zijn van mensen die 
contact behoefte hebben en is de Burka verbod overigens al afgeschaft? 
Voorstel, bij verplichting mondkapje allemaal zonnebrillen gaan dragen, sjaals 
en hoofddoek, gezamenlijke burgerlijke ongehoorzaamheid kweken.  Dan 
moet die onbetrouwbare Rijksoverheid regels gaan stellen  net als Kim Jong-
un bepaalt welke haarkapsels je mag hebben.


De grotere beursgenoteerde bedrijven regeren het land disinhibitioneel 
Met Rutte zijn Twerking policy hebben de CEO’s van de beursgenoteerde bedrijven steeds 
openlijker de regering overgenomen met de Eerste en Tweede Kamer als hun democratische 
dekmantel / versluiering. Die politici die het versluier spel van de democratie het beste spelen 
kunnen met de banen-fabriek rekenen op hoge posten binnen het beursgenoteerd bedrijfsleven. 


Op 18 maart 2020 werd Minister voor Medische Zorg (en sport) Bruno Johannes Bruins onwel in 
de Tweede Kamer vanwege oververmoeidheid. Dat kan maar vanuit mijn intuïtie die 
gespecialiseerd is geraakt in detectie van bovenmatig narcisme geloof ik daar geen reet van, 
sorry. Ik denk dat Bruins onwel werd van iets anders. Mocht ik gelijk hebben siert dat Bruins, niet 
om mij maar om zijn innerlijke ziel. Ja, denk hier zelf maar even over na, betreft gebied van de ziel.


Wat je in alle dictaturen ziet is dat onder allerlei mooie woorden een hoge mate van narcisme en 
dus andere belangen schuil gaan die niet benoemd worden. Voor de modern afgestudeerde 
journalist is dat veel te ingewikkeld en zetten zij ieder anders denken dan wat de dictatuur oplegt 
weg als conspiracy en blijft er van zulke journalisten niets anders over dan kopij-vullers, net zoiets 
als vakkenvullers in een supermarkt maar dan op “journalistiek” gebied. 

Gelukkig zijn er nog wel wat zeer goede scherpe columnisten en onafhankelijke media.    

 

Op 19 maart 2020 kreeg Bruins eervol ontslag van de Koning en ook op 19 maart 2020 nam 
Minister Hugo de Jonge de Ministeriële taak van Bruins over.


Op 26 maart 2020 benoemde Minster Hugo de Jonge   Feike Sijbesma om als speciaal gezant 
voor het kabinet diverse aspecten rondom de corona-crisis te adresseren. Sijbesma diende zich in 
eerste instantie te richten op de opties die Nederland heeft ten behoeve van corona-testen en de 
beschikbaarheid daarvan; tevens richt hij zich op de beschikbaarheid van vaccins.
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Feike Sijbesma was volgens de Volkskrant in december 2018 de invloedrijkste Nederlander. Feike 
Sijbesma verenigd in één persoon diverse aspecten die ik nog nader in dit stuk belichten zal.

Feike is inzake Corona de adviseur van de regering en bekijk hem even op Wikipedia. Voor wie 
verder heeft nagedacht dan samenzweringsgerichteterroristischdenkendejournalisten beweren 
kan zien dat deze ene man heel veel belangen in zich draagt die volledig passen bij een nieuwe 
wereldorde, voedsel, klimaat, VN, vaccins, Pharma, bio, beurs en meer…


Waar géén van deze leiders het over heeft is de mens als geheel, namelijk niet alleen lichaam wat 
de meeste doen, ook niet meer lichaam & geest en al helemaal niet dat een mens ook een 
innerlijke ziel heeft en dáár gaat het om. 

In een dictatuur noch de grote beurs genoteerde industrie (inclusief banken) is geen ruimte voor 
de innerlijke ziel van de mens.  Narcisten zijn er altijd op uit de ziel van 
de ander te bespelen en te bezitten.    


Minister de Jonge wil niét dat de politiek zich met medische zaken 
bezig houdt, zie even mijn youtube bijdrage over Hugo de Jonge die 
inzake een Hugootje doet.

Kan de maker van de afbeelding van Mark Rutte in SS uniform ook 
even een uniform voor Minister Hugo de Jonge bedenken en 
maken… 


Hugo heeft zijn ware non democratische dictatoriale narcistisch 
gezicht namelijk al getoond in de Tweede Kamer en iedereen loopt 
braaf achter hem aan, zeker de helft van de Christenen van het CDA.  

Er volgt verderop een lekker stukkie over de Nederlandse Medische Zorg die in werkelijkheid niets 
anders is dan een op geld beluste Pharma industrie met de dood tot gevolg als onderdeel van de 
niet bestaande conspiracy. 

Journalisten en onderwijsdeskundigen die het verschil niet snappen, of wellicht niet eens kennen, 
tussen methode en methodiek kunnen hun werk nooit adequaat doen. 


In mijn EO 2Vandaag-tijd ging dat al zo, als we in de Tweede Kamer nieuws haalden, dan kwam 
de vraag vanuit Hilversum, ‘wie heb je’ niet ‘wat zegt die wie’.  

Heden ben ik gerijpt naar ‘welk werkelijk gedrag zie ik achter de uitgesproken wollige woorden’. 


De Lorax 
Eerst even een fijne ‘conspiracy-denk-oefeningen’, wandel ff met mijn conspiracy gedachten 
spinsels mee en denk daarbij voorál aan het behoud van jouw autonome psychische gezondheid. 
Dit gaat over spinsels die de lezer op internet ook zelf kan bekijken en journeren.

Bedenk daarbij wel even of ‘hoe u denkt’ bepaald is door u zelf of door wat anderen u hebben 
doen laten geloven, vandaar dat ik mijn eerdere website hoeDENKik.nl had opgezet met diezelfde 
retorische vraag aan de lezer, bedoeld om de lezer zichzelf te laten afvragen waarop die zijn/haar 
mening eigenlijk gebaseerd heeft.

  

Even Psychiater Atty Douma uit Heerenveen, die ik verzocht mij te beoordelen vanwege mijn 
ingenomen wapenverlof, omdat de politie twijfelde aan mijn psychische stabiliteit, bij het in eigen 
opdracht laten uitvoeren van een psychische anamnese vond Psychiater Douma ‘dat niemand op 
mijn geschreven gedachten spinsels zat te wachten’ en dat zij daarom vond dat ik het beste maar 
aan de ritalin over dexamfetamine (drugs!)  kon worden gezet ‘zodat ik géén behoefte meer zou 
hebben aan het schrijven van die scherpe stukken’.  Dat komt neer op medische lobotomie op een 
mens toepassen waarmee je het autonoom nadenken lam legt. Dit gebeurde medio 2012. 

Atty Douma werd dan ook tevens door het Ministerie van Justitie ingehuurd voor het psychisch 
beoordelen van mensen. Dat verklaart dan weer heel veel als je bijvoorbeeld iemand als Minister 
van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus op zijn gedachten spinsels beoordeeld, zoals 
Ferdinand zijn proefballon opliet om ‘neuk contracten’ te willen gaan gebruiken een dag na een 
zware aardbeving in Groningen om aldus de aandacht van de aardbeving af te leiden. Manipulatie.  


Wij keken onlangs op NETFLIX naar de animatie film ‘De Lorax’, complete titel 

‘Dr. Seuss, De Lorax’.  
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The Lorax kan je terugleiden naar ‘Lore’, The body of traditional anecdotal knowledge, lesgever 
op basis van niet alleen authenticiteit maar ook betrouwbaar, niet vervalst, werkelijk afkomstig als 
uit de oude doorgegeven kennis in de ziel van vóór je huidig leven.


De producer van de film is ‘illumination entertainment’ een bedrijfsonderdeel van Universal 
Pictures. De film is 102 jaar na de dood van de schrijver in 2012 uitgebracht als een 3D computer-
animated musical fantasy comedy film  maar is een exacte uitbeelding van een dystopische film 
over wat narcisme / psychopathie met de wereld aanricht en zal doen laten eindigen. Zelfs het 
fenomeen van ‘niet zelf in de eigen spiegel kijken naar het eigen gedrag’, of indien ‘toch wel’ dan 
je eigen verkeerd gedrag (leven ten koste  van anderen) psychisch zelf verneuken, zit er helder in, 
eigenlijk zoals narcistenbuster.nl dezelfde boodschap brengt.


‘Illumination entertainment’ is wel weer aardig als je de naamdeel ‘illuminatie’ eruit haalt.

De illuminatie staat algemeen bekend als diegenen die de nieuwe wereldorde nastreven.

Van wie is illuminatie entertainment?


Illuminatie entertainment is opgericht door Chris (Christopher) Meledandri. 

In 1998 leidde hij de acquisitie van Fox van beginnende visuele effecten / commerciële huis Blue 
Sky Studios, die hij uitbouwde tot een succesvolle producent van animatie films. Hij hield toezicht 
op de creatieve en zakelijke activiteiten van Blue Sky, nu de volledige CGI-studio van Fox. 
CGI = Computer Generated Imagery. (door computers gemaakt beeld)  


11 september 2001, aanslag op World Trade center met twee fake CGI vliegtuigen, ja die torens 
zijn toen vernietigd maar niet met vliegtuigen, dat was en is namelijk heel simpel onmogelijk. 

Wie nog steeds geloofd dat het verhaal van de aanslagen klopt heeft of zelf geen onderzoek 
gedaan of hoort thuis in the cookoo’s nest vanwege gebrek aan eigen denkvermogen en is 
daarmee een gevaar voor de samenleving.  Beetje hard gesteld ja maar wel correct.

De wereld gaat versneld ten onder aan mensen die niet meer zelf nadenken en onnadenkend 
volgen wat hen wordt voorgeschoteld, anders geschreven, mensen die niet meer op basis van 
eigen onderzoek conclusies trekken.


Veel mensen willen ook niet meer nadenken als hen in hun ziel opgebouwd comfortabel 
denkscript waarmee zij met chips en bier genoeglijk door het leven heen drijven gevaar loopt 
bijgesteld te moeten worden, zij hebben hun eigen denken (vaak middels doctrine) als het ware 
uitbesteedt aan anderen.

Kijk naar dat hele mondkapjes geleuter en een jong kind in een supermarkt met een wijzend 
vingertje tegen zijn pappa uitroept ‘pappa, kijk die meneer heeft geen mondkapje op’, het op 
angst geprogrammeerd volk verwordend tot een cordon sanitair en mensen die zich straks niet 
laten injecteren moeten wellicht een kroontje op hun jas dragen zodat anderen zien dat het een 
on-geïnjecteerde is, het op basis van Hugootjes vanuit geprogrammeerde angst op elkaar gaan 
reageren alsof hun wereld vergaat. 


Dr. Seuss is een pseudoniem voor schrijver Theodor Seuss Geisel. Zoek maar op. Theodor 
maakte van alles waaronder politieke spotprenten, maakte reclame’s voor onder andere Standard 
Oil (big business) en werkte mee aan propaganda films voor de amerikanen. 

(Hitler had ook een eigen propaganda industrie) 

 

De vrouw van Theodor Seuss Geisel pleegde zelfmoord en liet kennelijk het volgende briefje aan 
hem na;

Dear Ted, What has happened to us? I don't know. I feel myself in a spiral, going down down 
down, into a black hole from which there is no escape, no brightness. And loud in my ears from 
every side I hear, 'failure, failure, failure...' I love you so much ... I am too old and enmeshed in 
everything you do and are, that I cannot conceive of life without you ... My going will leave quite a 
rumor but you can say I was overworked and overwrought. Your reputation with your friends and 
fans will not be harmed ... Sometimes think of the fun we had all thru the years .. 
Leven onder narcisten (psychopaten) cijferen mensen zichzelf weg door de continu manipulatie 
gepleegd door wellicht de psychopaat; Dr. Seuss
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Ik zie geen conspiracy’s, denk ook niet in conspiracy’s, maar denk wel in opgetelde 
opeenvolgende gedragssituaties, al dan niet gemanipuleerd, en als je die optelt kun je een 
patroon gaan herkennen wat de onderliggende laag die meestal dichter bij de waarheid ligt 
zichtbaar maakt, narcisme… 

Overheden en inmiddels ook media zetten dat soort bestaande patronen weg als conspiracy’s en 
dus nonsens, en juist dát is nou dé nonsens van de narcist/psychopaat.

 

Om de nonsens van de nonsens te kunnen onderscheiden dien je eenvoudig wel kennis te 
hebben over de algoritmen van de psychopaten want hun gedrag is de basis van de nonsens. 

Zo zal ik niet beweren dat álle illuminationisten psychopaten zijn maar een wezenlijk deel van hen 
is dat absoluut zeker wel.

De verzamelde illuminatie groep heeft een doelstelling en die is de wereldbevolking terugbrengen 
van 7.000.000.000 mensen naar 500.000 miljoen mensen om de wereld volgens hen sustainable 
(duurzaam) te maken en te houden voor… henzelf.

Feike Sijbesma is samen met velen, waaronder The Bleu Line Society, helemaal in de 
sustainability.

Psychopaten vertellen altijd op wollige wijze -hun aan henzelf bekend zijnde waarheid- die zij 
zowel verzwijgen en om reden van diep innerlijk narcistisch genot toch graag willen vertellen, ze 
kunnen zichzelf dan gewoon even niet inhouden.

Bestudeer de tekst ‘Breekbaar Vaasje Nederland’ Rutte aan het volk toesprak, daar zit ook zo’n 
onanistisch genottekstje in. Zélf doen.


Op Corona kom ik verderop nog terug.


De Mammoetwet 1968 

Mensen die geloven dat conspiracy’s nonsens 
zijn, zijn onder andere geïndoctrineerd met de 

mammoet onderwijs matrix.

De Mammoetwet maakt onderdeel uit van een 
veel grotere conspiracy.

Oei, sorry…


Niet geloven in het bestaan van conspiracy’s staat 
bijna gelijk aan een vorm van sektarisch denken 
waarin een pejoratieve connotatie heerst.


‘Pejoratief’ is een duur woord voor uitingen die ongunstige associaties oproepen. 

‘Connotatie’ is een duur woord of kleine woordgroep die ermee verbonden zijn, een 
‘voorstelling’ (de denotatie) die vaak van emotionele aard is, bóven op de eigenlijke betekenis van 
het woord. Oftewel de emotionele waarde drukt de werkelijke betekenis naar beneden, bedekt 
daarmee de mogelijke waarheid. 

Veel corrupte rechters en bijvoorbeeld premier Mark Twerking, kortom mensen die aan Wiebessen 
doen, roepen vaak dat iets dat eigenlijk simpel is verschrikkelijk ingewikkeld is. 

Als dat soort mensen ‘heel ingewikkeld’ gaan roepen zijn ze A niet geschikt voor hun beroep en B 
roepen ze dat soort nonsens als  toverkollen bezwering uit  als ze juist iets te verbergen hebben. 


Als mensen niet in conspiracy’s geloven en dat ook uitdragen betekent dit dat als een mens die 
niet gelooft in conspiracy’s ergens langs het traject van de opvoeding / rijping bij een politicus dan 
wel journalist / verslaggever het woord ‘conspiracy’ verneemt zonder meer een Pavlov reactie 
krijgt, zonder zelf verder na te denken over alles wat de politicus / journalist / verslaggever hen 
wijsmaakt, want anders denken ze in conspiracy en dat is negatief.


Dit Pavlov gedrag komt weer voort uit het onderwijs en is doelbewust begonnen met het inzetten 
van de invoering van de Mammoetwet 1968 die als doel had over de decennia het volk te leren 
nadenken volgens een ingebrachte ‘matrix’ (de huidige rekenmodellen) die als effect heeft dat 
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mensen steeds minder autonoom gaan nadenken maar alleen nog gaan denken via de 
aangeleerde regels, hokjes en rekenmodellen, hetgeen in de oudheid nog ‘indoctrinatie’ werd 
genoemd. (Adolf Hitler gebruikte deze psychische techniek ook al uitgebreid).


Dit ‘matrix denken’ is een manier geweest van de overheid om het denken van ‘methodiek’ naar 
‘methode’ te krijgen en daarmee de mens weg te krijgen van het idee dat de mens een innerlijke 
ziel en daarin eigen keuzes heeft. Eigenlijk een van de standaard gedragsmethoden van 
psychopaten jegens anderen. USSR, Roemenië, DDR, China, noem ze, allemaal dictaturen waar 
bijvoorbeeld religie werd uitgebannen opdat mensen niet meer zelf nadenken over hun innerlijke 
ziel en aldus volgzame schapen worden. 


Noot; Dat zet me gelijk weer op het feit dat sommige joden hun religie zeer wettisch benaderen, 
regels regels en nog eens regels dan komt alles wel goed, waarmee de joden een 4000 jaar oud 
‘geloof’ vieren tegenover het ‘arisch geloof’ van Hitler. 

Bij deze verschillende methoden van ‘geloof’ kan de waarde van de diepere menselijke ziel 
beïnvloed zijn door de werking van het mensenbrein,  welk brein net zo goed volledig zielloos kan 
functioneren, waarmee de ziel zonder kennis over narcisme wel heel vluchtig kan worden. 

Bij doorgeschoten narcisme, hetgeen bij zowel nazi’s als ook bij joden en bij alle mensen kan 
ontstaan, functioneert de innerlijke ziel namelijk niet meer en mist de empathie. 

Wat is ‘overheidsbeleid’ als de ziel erin ontbreekt.

Wat is de definitie van Zorg als Corona patiënten op IC’s op hun buik aan de beademing worden 
gelegd en geen familie meer mogen zien en aldaar sterven.   

	 Ik snap de logica van de buikligging bij Corona niet, de voorste ingewanden, zeker bij hen 
met overgewicht, duwen naar binnen tegen de onderkant van de longen, patiënten worden vaak 
ook nog eens met medicatie zoals pijnstillers en slaapmiddelen behandeld, als ik me benauwd 
voel wil ik op mijn zij of rug liggen of een beetje schuin zittend anders kan ik ook niets ophoesten. 


Voor ik de verschillen tussen methodiek en methode ‘duid’ (= moeilijk woord voor ‘uitleg’) eerst de 
bewustheid of onderbewustheid deze methode van denken onder het volk in te brengen, oftewel, 
is hier sprake van een vooropgezette conspiracy? De steeds aangepaste Mammoetwet stamt uit 
1968. 


Matrix denken is volgens een vastgestelde methode gaan denken in horizontale en verticale lijnen 
die samen reken tabellen en dus hokjes vormen die naast elkaar staan als dé enige waarheid en 
aldus het methodisch leren denken van kinderen gaat verhinderen.


In het huidig onderwijs en bij gegeven cursussen zijn de ware betekenissen van methode en 
methodiek door de onderrichters zelf al heel vaak verward en door elkaar gehaald.


Over de decennia is het volk dusdanig onderwezen - het eigen denken- onderbewust om te 
buigen naar -denken hoe het gewenst is- door de overheid, ja, ook in het vrije Nederland.

Vanaf de Mammoetwet in 1968 is het onderwijs gebombardeerd met veranderingen in de 
‘methode’ van onderwijs en is de ‘methodiek’ er langzaam uitgewerkt.

Is dat een conspiracy’ of is dat geen conspiracy, zeg het maar !?

Het is in ieder geval gedaan op basis van gemaakte keuzen.

Om te ontdekken of er sprake is van een conspiracy dien je zelf te gaan nadenken over de laag 
ónder de keuze vóór de Mammoetwet en (in dit geval) de door de overheid gekozen en 
ingeslagen weg én wat de effecten daarvan zijn. Journalisten die slechts opgeleid zijn in het 
denken in methoden kunnen dat niet, je dient te kunnen associëren om methodisch te kunnen 
nadenken.


Het is nu ruim vijftig jaar geleden dat die Mammoetwet werd ingevoerd en met vele tussentijdse 
aanpassingen van vele methoden overhoopgooien (waar de staf vaak gek van werd… weet u 
nog…), onder andere het ‘meetbaar’ maken van de kinderen zodat die in rekenmodellen pasten, 
zeg maar alles dat erkend wordt door de overheid moet voldoen aan meetbaarheid, is het huidig 
onderwijs verworden tot een, wat ik geheel onderbewust als tiener al noemde, ‘worstjes fabriek’.

Heel toevallig gebruik ik de metafoor knakworstjes in een blikje nu nog steeds in de nu lopende 
rechtszaken over mijn BBZ uitkering waarin de overheid mij poogt te verzuipen als een in een blik 
opgesloten zittend knakworstje, dat als het blikje omvalt maakt dat ik stikt, hetgeen ook de 
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duidelijke bedoeling van van onderneming Gemeente-Noordenveld én De Rechtspraak is, tenzij ik 
me alsnog in hun corrupte matrix schik want dan mag ik weer naar lucht happen.     

Ik zelf heb eigenlijk op school gezeten in de eerste Mammoetwet fase. 


Mijn leven heeft in die Mammoetwet periode een geheel andere wending genomen, een wending 
die ik zelf nog lang niet op bewust niveau door had en die de overheid en Justitie Nederland al 
helemaal niet kunnen snappen over mijn motivatie in wat ik doe, het was en is de weg naar de 
verwondering in hoe de wereld écht in elkaar zit en er veel meer psychopaten op aarde rondlopen, 
die leiding geven aan de samenleving (wereldwijd), dan beweerd wordt van de slechts 1%. 


Psychopathie ontstaat bij het langdurig macht hebben, dat soort mensen krijgt mensen om zich 
heen die ook beter willen worden aan het nauw vriendjes zijn met de machthebber, de functionele 
psychopaten.

Er is een tussenlaag mensen die pogen balans te houden tussen hun empathie en narcisme, de 
laag narcisten poogt echter met de verleidingen richting de macht van geld en seks deze 
tussenlaag te verleiden tot overstappen op het narcisme als religie, tot het leven overgaat in het 
volledig leven ten koste van anderen.

Dan heb je een grote groep die (met respect) middels de Mammoet Methode niet meer is 
aangeleerd autonoom kritisch na te denken en zij weten niet meer hoe zij methodes in een 
methodiek kunnen omzetten om te pogen de realiteit te zien, deze groep hangt heel vaak in de 
emotie en is daardoor simpel met indoctrinatie te misleiden. Deze groep vindt al snel iets zonder 
dat zij enige eigen motivatie onder hun eigen mening hebben dan emotie omdat hun eigen 
mening hen is ingegeven door de indoctrinatie van hun brein. Reclame maakt ook gebruik van de 
methode van de indoctrinatie.

Is hier sprake van een conspiracy of niet !?  

 

In 1985 werd op basis van de wet op het basisonderwijs de kleuterschool / lagere school als het 
ware afgeschaft en zijn overgegaan in het basisonderwijs, na ongeveer vijf jaar is langzaam de 
matrix van de meetbaarheid ingevoerd, ook bij de kleuters.

De methodiek is bij het onderwijs langzaamaan steeds verder omgezet in methodes.


Het verschil tussen  ‘Methodiek’ &  ‘Methode’, ik leen het volgende even van website ensi.nl

Methodiek 
BETEKENIS & DEFINITIE 
Het begrip methodiek verwijst naar het geheel van op theorieën gebaseerde wijzen dat wordt 
gebruikt om een bepaald doel te bereiken. 
Methodieken bestaan niet uit één wijze van doen (zoals een methode), maar zijn een combinatie 
van verschillende wijzen. Vaak worden methode en methodiek met elkaar verward. Een methode is 
echter een opzichzelfstaand onderdeel van een methodiek. De grens tussen methoden en 
methodieken is soms moeilijk te trekken, aangezien geen enkele methode volledig uit de lucht 
gegrepen - dus op volledig opzichzelfstaand - is. Methoden zijn, net als methodieken, ook 
theoretisch onderbouwd. Of een bepaalde aanpak een methode of een methodiek is, hangt 
daarom grotendeels af van de context en de manier waarop de gebruiker er zelf naar kijkt. 
Methodieken komen vaak tot stand door het ontstaan van bepaalde problemen door een te 
eenzijdige benadering vanuit een methode. De gebruikte methode wordt dan uitgebreid met 
andere theoretisch gestaafde werkwijzen die gezamenlijk het ontstane probleem effectief 
oplossen. Wanneer een doeltreffende mix van methoden is gevonden kan een nieuwe methodiek 
ontstaan. Methodieken worden gebruikt in alle denkbare disciplines. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het onderwijs, het onderzoeksveld en de zorg. 
Het kleuteronderwijs is 17 jaar na ingang van de Mammoetwet opgegaan in het basisonderwijs en 
het kleuteronderwijs binnen het basisonderwijs veranderde langzaam met onder andere al vanuit 
het Mysterie van Onwijs aan de hand van een matrix verplicht gaan meten hoe ver een kleuter in 
de ontwikkeling is, en daar gaat het mis.


In de tijd dat een peuter/kleuter de school bezoekt staat een veilige omgeving voorop zodat het 
kind van daaruit op eigen tempo spelenderwijs kan ontdekken en ontwikkelen, speerpunt in het 
kleuteronderwijs is de ontwikkeling van zelfredzaamheid en de zelfontplooiing (individuele 
ontwikkeling in o.a. sociale omgang) dat mee helpt tot de vorming van een in balans mooi mens. 
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Een kind in die levensfase is niet meetbaar, dat moet je niet willen. Een stabiele basis voor het 
kind kan in deze jaren worden gelegd door spelenderwijs zoveel mogelijk bij het kind passende 
mogelijkheden aan te reiken waar ruimte blijft voor eigen inbreng en verwerking door het kind.

En dat is na de invoering van de testen niet meer mogelijk, want er moet op -een van hoger hand 
bepaald moment- worden voldaan aan opgelegde resultaten, er wordt niet meer gekeken naar het 
kind zelf, enkel naar de matrix, in welk hokje past het nu, check, dan is dit de volgende 
toegepaste methode… 

Kleuters moeten sinds de Mammoetwet steeds meer meetbaar en volgens prestatie beding meer 
leerbaar oftewel beter manipuleerbaar zijn.


Door mijn werk als zélf dénkend televisie cameraman (met journalistieke inborst) ben ik ook in 
heel wat onderwijs instanties geweest, niet alleen in Nederland. 

Ook in Schotland en Engeland, uit die ervaringen is onder andere de website HoeDenkIk.nl 
ontstaan, omdat ik toen al ontdekt had dat het Nederlands Mysterie van Onwijs bewúst kennis 
inzake cognitieve vaardigheden en hoe de twee hersenhelften samenwerken béwust uit de 
scholen weerde en die kennis bewust aan het volk onthield. 

Is dat een doelbewuste conspiracy geweest van het Mysterie van Onwijs!?


Met name in Nederland heb ik me in de scholen van de twintiger jaren van de 21ste eeuw niet 
alleen zelf verbaasd, anderen die nog wat jonger waren dan ik was, kwamen wel eens naar me toe 
als we opnamen maakte in de wanorde van het huidig modern voortgezet onderwijs met de 
verbaasde vraag ‘wat is dit?’.    


Ik heb brugklassen gastlessen gegeven op atheneum/gymnasium niveau, de staf was blij met me 
‘of ze me nog eens konden bellen?’ Wat een puinbak, ik niet meer, no way.

Ouders van nu weten dit niet omdat zij tijdens de lessen niet in de scholen zijn, als cameraman 
ben je dat soms wel.


Waarom is ‘methodisch’ versus ‘methode’ snappen zo belangrijk?

‘De Kreeft-keuze’ op de website narcistenbuster.nl toont methodisch denken, je krijgt twee 
methoden aangereikt, langzaam of snel gekookt worden, met methodisch denken koppel je zélf 
vanuit áutonoom nadenken of er wellicht nog méér methoden zijn om uit te kunnen kiezen, 
wellicht een methode die niet genoemd is of zijn.

Waarom denk je zélf dat de overheid wil dat je volgens vaststaande methoden leert nadenken en 
niet volgens methodieken leert na te denken.

Is dat een conspiracy !?  


De lagere school speelpleinen, het aldaar enorm krijsen dat er heden heerst, dat is geen spelen 
meer, dat betekent krijsen om de macht en je ‘ik’, dat betekent dat de eerder omschreven 
basisbehoefte niet ontwikkeld is in het kleuteronderwijs. Het schoolplein vergelijkbaar met Twitter 
en a-sociale media om je ongefundeerde schreeuw-mening maar te verkondigen.

Probeer eens iets serieus te delen op A-social, dat vreet men niet meer.  

De samenleving lijkt wel een ‘ontvloerd’ geheel te zijn geworden, de bodem/basis is weg, 
beginnende met de Mammoetwet is heel rustig aan de basis, de vloer onder de mens weggehaald 
en velen kijken angstig om zich heen vanwege het rondwarend Corona Virus en ze hebben niet 
door dat slechts nog enkelen het wél snappen en dan treedt het Pavlov effect van het 
onderbewust aangeleerde Cordon 
Sanitaire in werking en schelden ze 
zo’n persoon die het wél snapt op A-
sociale media verrot en zetten ze die 
weg als een ‘idioot’.   

Weinigen geven nog tegengas of 
vragen eerst wat de ander wil 
vertellen, laat staan luisteren. De 
volwassen samenleving is tot een 
schoolplein op huidig kleuterschool 
niveau verworden. 

Kan het zijn dat die man hier rechts 
met wat hij wil duiden gelijk heeft of is 
dat een conspiracy?
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Gaat het heden met herdenken alleen maar over de Holocaust tóen of had het ooit nog iets te 
maken met het doel dat het zich niet meer zal herhalen in het nu, het heden, en dat we dáárom 
herinneren, of is ook dat teveel gevraagd in verband met het conspiracy denken?


Zou het zo kunnen zijn dat die man met baard en jodenster onlangs, een held is die zijn nek wél 
uitsteekt om de massa te waarschuwen dat er heden anno 2020 iets op handen lijkt te zijn dat 
vele malen groter is dan de holocaust en dat Adolf Hitler slechts een proefballonnetje was, een 
soort ‘test case’ van de Nieuwe Wereld Orde die hun plan al eeuwen aan het voorbereiden zijn 
(want dat is feitelijk zo, Adam Weishaupt en consorten (1 mei 1776 de "Bund der 
Perfektibilisten”)). 

Nee joh, zo denken is toch écht een stupide conspiracy.


Of, ex Brigade Generaal Toine Beukering (mogelijk Eerste Kamerlid FvD), kan dit het mogelijk 
antwoord zijn op uw, als ex Brigade Generaal zijnde gestelde toch wat domme vraag, hoe het 
toch zo kon zijn ‘dat de joden zich als makke lammetjes lieten afvoeren’.       

Kijk eens om u heen hoe wereldwijd het volk zich als makke lammetjes laat opsluiten vanwege 
géén Corona pandemie, uit innerlijke angst gegenereerd door wereldleiders die tussentijds van 
alles bekokstoven en een pandemie hoax opvoeren. 

Interessant is dan weer waar die vraag van Toine überhaupt vandaan kwam… Maar dát gaat velen 
weer een verdieping te laag onder de toch al weggeslagen vloer onder de samenleving. 


Neem nou even gewoon onze onafhankelijke onpartijdige Rechtspraak, die is vandaag de dag zo 
verrot als een dooie rat die met een kromme rug een week in het riool heeft gelegen. 

Is dit een conspiracy tekst!?

Neen! Het is de simpele waarheid.


De Anti Revolutionaire Partij, ARP was er al heel lang mee bezig.

De ARP kwam in 1879 voort uit een door Groen van Prinsterer geleide politieke stroming, die 
streefde naar een christelijke natie onder leiding van het Huis van Oranje, en die keerde zich tegen 
de tijdens de Franse Revolutie geformuleerde gedachte van volkssoevereiniteit. 

Uiteindelijk kwamen uit de ARP de behoudende lijn van het CDA, NCRV en KRO voort. 

Hoe behoud je macht? Door het denkniveau van het volk laag te houden. Het was officieel beleid 
van De Koninklijke Staat der Nederlanden om in Nederlands-Indië de scholing van de inheemsen 
maximaal te behouden op wat in Nederland het laagste onderwijs niveau was, dat is officieel 
beleid te lezen in een verslag van de gouverneur van Nederlands-Indië die dat verslag alleen aan 
De Kroon uitbracht.  
Nederlands Indië stond onder direct bewind van De Kroon en niét van de democratie, het 
parlement kreeg slechts een kopie van het verslag en daar mocht de democratie niets mee doen 
(net als de Politiek zich volgens Hugo de Jonge zich niet bezig mag houden met controle op artsen inzake Corona). 
Qua Nederlands-Indië diende de democratie slechts uit te voeren wat De Kroon wenste, zoals in 
1946 militairen daarheen sturen.

Je dient die beslissingen ook wel in die tijd te plaatsen, De Kroon van toen, niet De Kroon van nu.

De vraag die heden wel blijft staan is wat is de verborgen agenda.      

Het onwetend houden of dom houden van het volk en met Corona angst bewerken is in ieder 
geval heden ten dage nog steeds uitgevoerd overheidsbeleid met Rutte en Hugo aan de leiding 
als uitvoerenden namens de Dictator, want dat zegt het Statuut voor het Koninkrijk duidelijk.


Als je mensen te lang op dezelfde plek laat zitten corrumperen ze steevast ténzij zij kennis hebben  
inzake het behoud van de eigen ziel.

Als ze geen rem hebben vanuit hun innerlijke ziel (balans narcisme versus empathie, zie website 
narcistenbuster.nl) gaan ze ruiken aan de macht en de bevrediging van die hang naar macht gaat 
altijd over de rug van anderen, op die wijze buigen de ruggen, zo ook de ruggen van de 
Rechterlijke Macht en sluiten de functionele psychopaten zich er automatisch bij aan, net als 
onder Adolf Hitler gebeurde, heel simpel Mark Rutte!


Dan dat die gehele groep rechters die (net als kamerleden) allen trouw hebben gezworen aan de 
Alleen-Heerser in combinatie met hun lange perioden van rechter zijn, waarbij ze bij gemaakte 
fouten ook nog eens vanuit de heersende ‘mores’ binnenboord worden gehouden, kan iedereen 
die nog wel een beetje zelf kan nadenken   beredeneren dat het binnen de rechtspraak / Justitie 
Nederland fout loopt. Of is deze redenatie weer een conspiracy!? Ga fietsen zeg…
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Een democratisch gekozen Minister van Justitie en Veiligheid is niets meer noch minder dan een 
pispaal van de reeds daar heersende ambtenaren. Pak je binnen Justitie in de breedste zin des 
woords onrecht of corruptie aan  laat het systeem je vanuit de heersende interne mores wel 
struikelen en vermalen.  


Als je de moeite neemt mijn gedoe met de corrupte machthebbers binnen onderneming 
Gemeente Noordenveld te bestuderen en hoe die tot heden augustus 2020 door de Rechtspraak 
worden gedekt, ik daarom tegen vier verschillende senior rechters al vier verzetsschriften heb 
moeten indienen, ik van tevóren al aan De Rechtspraak verzocht had of zij überhaupt nog wel één 
onafhankelijk onpartijdig rechter in huis hebben. Mijn stellingname blijkt te kloppen op basis van 
bewijsbaar… gedrag.

Uit ik me dan als in een conspiracy, ben ik dan een conspiracy-denker?!


Wat is het overheidsbelang van conspiracy’s; altijd het versluieren door machthebbers van een 
groter belang, anders ontbreekt de motivatie voor het gedrag.

Het gaat dus niet om wat je ziet maar om wat de overheid je niet wil laten zien en dat kun je wel 
zien op basis van hun gedrag, het verschil tussen de Wetten, hun woorden en hun feitelijk gedrag.

Neem mijn BBZ uitkering situatie, wat de overheid niét wil dat de bevolking ziet is de 
onderliggende reden, de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven overlast (LFg).  

De journalistieke onderzoeksvraag die dan weer zou horen te volgen is het ‘waarom’ en dát 
kunnen bijna de meeste verslaggevers niet, of mogen ze niet omdat hun bedrijf al in handen is van 
aandeelhouders, daarbij hopen journalisten die hogerop willen  door te kunnen stoten naar 
voorlichter worden van de machthebbende psychopaten.  

Je kunt dagelijks verslagen (gratis lessen geven) maken omtrent dit overheidsgedrag, inclusief de 
bijna wereldwijde Covid-19 lock-down, wat is dáár de diepere motivatie onder. 

Deze gratis conspiracy les gaat verder.


Ik heb dit geschrijf nooit als hobby uitgekozen, of toch wel, want ik was steeds bang al dood te 
zijn voor ik “deze gestoorde onzin van mezelf” aan de nog veel meer geestelijk gestoorde 
psychopathische wereld kon nalaten geachte psychopaten onder u. 


Besef dat het de Nederlandse overheid is  inclusief De Corrupte Rechtspraak die mij noopt hun 
conspiracy’s als mijn hobby bekend te maken voor mijn gelijkwaardige medemensen.  

Besef dat ik de conspiracy’s kan doorgronden omdat ik live levenservaringen heb met 
psychopaten die levende conspiracy’s waren en zijn  zolang die personen leven zij zich 
psychopatisch blijven gedragen want het ‘zijn’ van een psychopaat is geen ziekte maar een 
ongeneeslijke persoonlijkheidsstoornis  die absoluut niet aangeboren is maar door de psychopaat 
zelf is gecreëerd op basis van eigen keuzen ten koste van hun eigen ziel die dan sterft.

  

Iedere journalist of politicus of burger die om wat voor reden dan ook anders denkenden bij 
voorbaat wegzet als ‘conspiracy denker’ is heel simpel gewoon nog in ontwikkeling of dom.

Zelfs Koning Willem-Alexander snapt dat ‘dwarsdenkers’ nodig zijn, maar ook dat kan een 
narcistische truc zijn, als er namelijk geen dwarsdenkers meer zijn krijg je volkerenmoord want 
dan krijgen psychopaten vrij spel.


Wat is dit land afgegleden, of eigenlijk ook niet.

Wat ben ik wakker geworden vanuit het los komen van narcistische mensen mijn eigen 
denkvermogen te hebben geactiveerd. Is dit ook doorgeslagen narcisme… neen, dit is blij zijn met 
gekweekt narcisme als rem en balans met mijn eigen teveel aan empathie.

Ik voel me in Nederland steeds meer als Patrick McGoohan in de jaren 60 BBC serie 

‘The Prisoner’. Wat is nog de waarheid in een wereld gerund door psychopaten.


Het Algoritmisch Narcistisch Nederland als Voorbeeldland Plan 
Of Feike Sijbesma er zelf iets mee te maken heeft heb ik geen idee van maar zijn kennis past wel 
perfect in het ANNVP (Algoritmisch Narcistisch Nederland Voorbeeldland Plan)


Zo’n Nederland als Voorbeeldland Plan is een plan dat alleen maar kan ontstaan vanuit langdurig 
en veel overleg en plannen. 
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Als de plannen van dat Voorbeeldland mogelijk nogal wat weerstand bij de bevolking kunnen 
aanwakkeren gaan ze het inbrengen van zo’n mega groot plan psychisch voorbereiden.

Zolang dat plan goed is voor iedereen is er geen, ja, daar komt ‘tie, conspiracy nodig.


Wat is ‘goed voor iedereen’? 

Goed voor de economie, goed voor de bevolking, dan kun je samen door één en dezelfde deur. 


Een conspiracy is noodzakelijk als het plan één van de betrokken machtspartijen benadeeld, dan 
bedenk je een list om het volk te paaien, dan wel te misleiden, hun denken te manipuleren, dan 
wel in hun brein te indoctrineren. Daar ontstaat de conspiracy   geachte main stream media. 


Laat ik gelijk even een voor velen niet acceptabele conspiracy gaan benoemen die veel weerstand 
zal geven maar opgeteld met de andere voorbeelden daarna heel goed past in de gehele rij 
feitelijk vaststaande dus bewijsbare voorbeelden. 


Een Nano Chip in een Corona Vaccin ? 
Tja, zeg het maar…

Ik kan het niet bewijzen dus ik schrijf niet noch beweer dat dit de bedoeling is, maar het kan een 
people control medium zijn, ik zou dat toegepast idee op zich niet vreemd vinden.


Het is een keihard feit dat de techniek er allang is en ook wordt toegepast in dieren en voor 
medische toepassingen ook in de mens.


Ook is er door de wetenschap al vele jaren wetenschappelijk gepubliceerd over 

Programmable Bio-nanochips, oftewel in de bloedbaan te injecteren programmeerbare 
communicerende nano chips voor medische toepassingen.


Daarbij is er vele decennia al bekend bij recherche opleidingen dat de narcistische mens in 
voorkomende gevallen alles dat hij kan doen ook zál doen en zál toepassen mist dat voordeel in 
macht of geld of seks teweeg brengen kan.  Dat leerde ik al van een politie rechercheur in 1985 
want zij komen die zieke knakkers in hun werk tegen.  


Ook heeft Elon Musk onlangs al openlijk bekend gemaakt bezig te zijn met Micro Chips om te 
willen implanteren in de menselijke hersenen zodat zij zonder koptelefoon/oortjes in verbinding 
staan met hun mobiele telefoon. Ja ja.  Ook is Elon Musk  zoals bekend met zijn space onanie 
bezig  met een gesloten netwerk in the sky voor …    

 

In een artikel las ik dat de chip van Musk dient te worden aangesloten met draadjes aan de 
hersenen, dat is een narcistische gaslighting want die draadjes zijn niet nodig, nonsens is 
nonsens ook als die nonsens wordt uitgesproken door een charismatisch narcist Elon Musk.  


Neem gewoon je mobiel, die kan heel veel zonder dat die ergens aan een draad vast zit.

De nano chip techniek is allang zover dat het ook allemaal draadloos kan en werkt. 


Ook is het zo dat chips kunnen communiceren zonder dat ze fysiek ergens met een draadje direct 
aan zijn aangesloten, neem heel simpel je Sonicare tandenborstel van Philips of Oral-B van 
Procter & Gamble, die zet je gewoon op de laadunit zonder dat er letterlijk met een draadje 
contact wordt gemaakt en de accu toch wordt opgeladen.   Dit brengt mij op ‘trillingen’.


Oral-B, Sonicare en Laag & Hoog Frequent 
Oral-B en Sonicare tandenborstels werken oscillerend of ultrasoon.

Ik vind dat allemaal wat leuterig voor de verkoop. 

De simpele boodschap is dat de borstels veel sneller bewegen dan de menselijke hand doen kan 
en daardoor hoef je met de borstel minder hard op je tanden en tandvlees te drukken en worden 
je tanden beter en ook dieper gereinigd, allemaal prima. 
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De Oral-B maakt een oscillerende (heen en weer) borstel ongeveer 8.800 per minuut, 

dat is zo'n 147 keer per seconde een schurende beweging. 

Bij de Sonicare trilt de opzetborstel met een frequentie van 31.000 trillingen per minuut,

dat is zo’n 516 bewegingen per seconde. Op de Philips website zie ik 61.000 trillingen, maakt me 
allemaal niet uit. 

Uitgaande dat een trilling pas ontstaat bij een complete beweging, dat is heen & weer of op & 
neer, of heen & terug, werkt de Oral-B op ongeveer 147 Hertz en de Sonicare ongeveer op 516 
Hertz dan wel 1.016 Hertz.


Bijna alles is terug te brengen naar Trillingen die iets doen, die trillingen worden uitgedrukt in  
Hertz-waarden van de trillingen. Ook licht en dergelijke bestaat gewoon uit Hertz trillingen, de 
wetenschap maakt simpele dingen alleen heel erg graag en bewust ingewikkeld.    


Sonic is gewoon een interessanter woord wat heel gewoon geluid betekent. 

Naast wellicht wat detail verschil is het grootste verschil tussen een Oral-B en een Sonicare dat 
de Oral-B op een lagere frequentie werkt dan een Sonicare. 


Voor mensen die last hebben van bromgeluiden, oftewel van Laag Frequent hertz Golven is een 
Sonicare wellicht fijner dan een Oral-B omdat de Oral-B een lagere tril/beweeg frequentie heeft en 
de Oral-B dus meer zal dreunen in de schedel. 

Des te lager de frequentie kan de reiniging echter weer beter zijn omdat des te lager de Hertz 
trilling is des te dieper die kan doordringen maar kan een lagere Hertz frequentie ook weer 
schadelijker zijn voor bijvoorbeeld los zittende vullingen.

Dus, doe gewoon maar wat je het fijnste vindt, ik adviseer hier niets.

  

Staande lage frequenties kunnen kapot maken, dus zou je bijvoorbeeld 24 uur doorpoetsen met 
een Oral-B of Sonicare is dat niet goed voor je gebit…😉 

Net zo zijn fysio behandelingen met Sonische Shock-Wave apparatuur, hetgeen gewoon 
instelbare Hertz tril apparatuur is en qua behandelduur ook beperkt anders, gaat de boel in het 
lichaam kapot in plaats van dat een kwaal beter geneest.


Oral-B en Sonicare werken dus beiden in het geluidsgebied dat al onder de algemeen wereldwijd 
geaccepteerde 100% nonsens ISO gecertificeerde dB(A) weging valt, vanaf 1.000 Hertz gaat de 
dB(A) curve het geluid met een potloodstreep al naar beneden afbuigen en het RIVM heeft ons 
bekend gemaakt dat Laag Frequent altijd met de dB(C) curve gewogen dient te worden. 


De Oral-B zit met haar Hertz niveau boven wat Laag Frequent geluid wordt genoemd, Laag 
Frequent geluid is van 1 t/m 125 Hertz.


Veel van de staande (continu) overlast gevende bromgeluiden waar minstens zo’n 10% van de 
bevolking aan lijdt vallen onder de groep Laag Frequent geluid.

Met de dB(A) weging bestaat dat zeer schadelijk de gezondheid aantastend geluid vanwege dat 
potloodstreepje niet en de rijksoverheid weigert al decennia lang doelbewust daar onderzoek naar 
te doen. 

 

Je kunt met alles hierboven geschreven nu dus eigenlijk al keihard stellen dat 

A de techniek voor het inspuiten van programmeerbare communicerende nano chips, wel of niet 
toegepast middels de Corona Hoax Vaccins, gewoon feitelijk als mogelijkheid bestaat

B de rijksoverheid al zeker 24 jaar doelbewust geen onderzoek doet naar de bestaande 
gezondheidseffecten op de mens van Staand Laag Frequent Geluid en we met bekende feiten 
niet weten wat de onderliggende reden daarvan is 

C dat De Nederlandse Rechtspraak volledig is doorgerot ten bate van de beurs genoteerden en 
bescherming van de belangen van de Staat

D dat de gelijkenis tussen wél mondkapjes dragen vanwege geen aantoonbaar probleem versus 
bewust géén onderzoek doen naar wel aantoonbaar Laag Frequent geluid een uiterst 
merkwaardig tegenstrijdig gedrag is van de rijksoverheid

E de rijksoverheid (banken) al jaren poogt contant geld te laten verdwijnen, hetgeen ook een vorm 
van dictatoriale controle is op de mens
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F (deze kan ik gewoon toevoegen) dat de samenleving door de wederkerende golfbeweging 
heden op de zoveelste top van pervertering zit  komt door onbalans tussen narcisme & empathie, 
alles gaat om geld en waarom we nog geen weegschaal verplicht hebben gesteld om onze 
fecaliën te wegen voor extra belastingheffing is mij een raadsel. 


G	 5 G & Vibro Akoestische Ziekte & GGD geluidsleuter Fred Woudenberg 


Vibro = trillen = bestaat uit kracht

Akoestisch = geluid = trilling = Hertz

Ziekte = ziek worden en ziek blijven en zieker worden door en van trillend geluid


De lakmoesproef van onlangs, verpakt in mijn klachtbrief aan de Nationale Ombudsman, mede 
gestuurd aan Tweede Kamer & main stream media bewijst dat main stream media en politiek 
bewust de simpele kennis inzake bromtonen, oftewel de leugen dat Laag Frequent geluidsoverlast 
meten en wegen met de dB(A) curve bewust stil wordt gehouden voor de bevolking.


Staand Laag Frequent geluid, oftewel Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven maken ziek en 
veroorzaken de Vibro Akoestische Ziekte welke zich progressief ontwikkeld. 

De oorzaak van die ziekte wegnemen kost geld en treft van alles zoals windturbines, 
warmtepompen en overal aanwezige koelinstallaties op daken, ventilatoren van koelhuizen, en 
beluchting-kanalen van bijvoorbeeld de lange pieren op Schiphol en zowel de UGS-Norg, de 
UGS-Grijpskerk van de NAM/Shell. Vergeet die zware koelers op vrachtwagen trailers niet waar 
de chauffeur voor zit. 


We leren in bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs bij natuurkunde aan jongeren nonsens zoals dat 
de mens horen kan volgens de dB(A) weging.

Naast dat dit 100% nonsens is  is de simpele waarheid dat de trommelvliezen in de oren trillingen 
van de lucht gewoon vlak waarnemen, in het menselijk lichaam zit geen dB(A), noch een dB(B), 
noch dB(C) curve en van hard geluid die trillingen genereren gaan trommelvliezen trillen en die 
menselijke (en dierlijke) trommelvliezen volgen niet de in het onderwijs gehanteerde dB(A) curve.

De UGS-Norg maakt harde staande geluiden onder de 125 Hertz die heel gewoon te horen zijn en 
martelend en vernietigend zijn, noem die gewoon maar continu shock-wave golven.

Niet iedereen is even gevoelig hiervoor maar inmiddels al wel ruim 15% van de bevolking en dat 
komt omdat Vibro Akoestische Ziekte zich progressief ontwikkeld, dus er komen er steeds meer. 


Neen, het is geen tinnitus en je kunt Laag Frequent ook niet wegdenken want het lichaam zelf 
neemt het waar en gaat er op termijn heel gewoon aan kapot. 


De dB(A) curve is een wereldwijde ISO gecertificeerde mega leugen die zo simpel te weerleggen 
is dat bijna iedereen zijn laffe smoel erover houdt vanwege de enorme effecten als dat bekend 
wordt.

De Narcisten Buster is te benaderen voor demonstraties hoe dit zit. Niet meer gratis nee, ook de 
Narcisten Buster moet eten kopen. Deze hele kennisbank website is al gratis.

Zie diverse uitleggen onder tabblad LFg bromtonen.


Dan neem ik nog even Fred Woudenberg Manager GGD Amsterdam en omgeving  onder de loep. 


Linkedin van Fred Woudenberg; 


Opgeleid als psycholoog met een Ph.D in psychofarmacologie en daarna in 1989 overgestapt op 
milieuzorg en gespecialiseerd in risicocommunicatie en risicoperceptie. Interesse in de relatie 
tussen gezondheid en de gebouwde omgeving en in de relatie tussen gezondheid en natuur. 

Lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en voorzitter van commissies van de Gezondheidsraad 
die rapporten heeft gepubliceerd over natuur en gezondheid en over rust en gezondheid. 
Redacteur van het Nederlandse tijdschrift 'LUCHT', hoofdredacteur van het Nederlandse tijdschrift 
‘GELUID', & bestuurslid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) 
Specialiteiten: Risicoperceptie, risicocommunicatie, luchtkwaliteit, geluid, natuur en gezondheid 
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Okay, Fred Woudenberg is dus een ‘overheidsmol’ voor de mensen die strijden tegen de Laag 
Frequent overlast die Vibro Akoestische Ziekte veroorzaakt.

Dat Fred is opgeleid als psycholoog én in psychofarmacologie én bestuurslid is van de 
Nederlandse Stichting Geluidshinder welke NSG door mij uitgebreid is geïnformeerd inzake de 
dB(A) leugen die de NSG nog steeds handhaaft, de NSG ook als adviseur fungeert aan Minister 
Ollongren inzake warmtepompen overlast maakt dat Fred Woudenberg of super dom is of een 
actieve overheidsmol met psychologie opleiding om jegens het volk de waarheid te versluieren.

Fred Woudenberg behoort wat mij betreft tot de groep Feike Sijbesma.


Over Fred stond op 25 juli 2020 in het Parool; 

Wat lawaai doet met de gezondheid: ‘kans op hartziekten neemt toe’.   
De afdeling Leefomgeving van de GGD houdt zich bezig met alle vormen van narigheid die vallen 
onder de paraplu van de medische milieukunde: bodemverontreiniging, luchtverontreiniging, 
chemische stoffen, geluidhinder, straling en dier-plagen. Het hoofd van de afdeling, Fred 
Woudenberg, heeft een speciale interesse voor geluidhinder. “Geluid heeft  
lang geleden mijn hart gestolen,” geeft hij als verklaring voor zijn enthousiasme. “Misschien ook 
omdat het zo ongrijpbaar is, terwijl de impact op mensen zo groot is.”  

Fred Woudenberg, ik heb het bestuur van de NSG waar jij toe behoort geïnformeerd over de dB(A) 
leugen, de uitleg is simpel en met een demonstratie ook hoorbaar. 

Jij bent nu door de mand gevallen, juist ook omdat jouw statement kennelijk is;

“Geluid heeft lang geleden mijn hart gestolen,”

En vergeet ook deze niet;

“Misschien ook omdat het zo ongrijpbaar is, terwijl de impact op mensen zo groot is.” 


Nou Fred, dat geluid is zéér grijpbaar en de impact op mensen geef jij al toe!

Red je face of beken dat jij ook alleen maar een gekochte geldwolf bent die mogelijk indirect 
betaald krijgt door het hogere beursgenoteerd bedrijfsleven. 


Ook artsen weten geen ene reet van dit onderwerp en wat het doet met de gezondheid.

Die maken daardoor vaak de verkeerde anamnese of zeggen ‘neemt u deze pillen maar’.

Hé Fred, jij bent toch ook opgeleid in psychofarmacologie, aha, vandaar!

Zó werkt dat.

De waarheid is namelijk té simpel en als die bekend wordt gaat dat ten koste van de 
beursgenoteerde wereld dús wordt er psychopathie op de waarheid toegepast door de 
rijksoverheid, ook dát werkt zó.


H	 Artsen en de farmaceutische industrie 
Ode aan Hugo de Jonge die vindt dat de democratie artsen met rust gelaten dienen te worden. 

De meest extreme arts voor zover mij bekend die niet democratisch werd gecontroleerd is

SS-Hauptsturmführer en kamparts van Auschwitz Josef Mengele.

Kijk  Minister van Zorg Hugo de Jonge  in de ogen als hij zijn ‘Huugootje’ uitvoert en bovenal kijk 
naar zijn gedrag als hij in de Tweede Kamer uithaalt naar FvD’er Thierry Baudet. 

Vergis u niet lezer, ik vergelijk Hugo de Jonge hier absoluut niet met Josef Mengele. Als u geachte 
lezer dat nu doet gebeurt dat in uw brein en dat is nou hoe indoctrinative-informatie-manipulatie 
werkt. Ik laat alleen zien hoe de main stream media u informeren inzake Corona rampspoed.

Die Hugo mag wél eens op zijn disinhibitioneel arrogant machtsmisbruik gedrag letten, dat is naar 
mijn mening in de opname heel goed te zien en om van te kotsen.

Ik ga het nu over de medische wereld hebben waarvan Hugo niet wil dat de democratie zich 
daarmee bemoeit…fuck Hugo…;


Uitzonderingen nagelaten is de medische zorg ondermijnd door de farmaceutische industrie. 

Het methodisch denken om een patiënt te beoordelen is in veel gevallen niet meer aanwezig, al 
héél snel grijpen artsen naar het voorschrijven van pillen. 

Niet dat de oudere arts dat niet meer zou kunnen beoordelen, ik zelf heb een fantastische huisarts 
gehad, huisarts Gerda Walsma, die dankzij haar achtergrond uit de geestelijke gezondheidszorg 
verder kon kijken dan pillen, zij kon methodisch denken.
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Die huisarts zag mij nog als compleet mens als bestaande uit lichaam én geest en dat in die 
verbinding iets overhoop lag, een geadviseerd haptonoom, die ook vanuit de geestelijke zorg haar 
opleiding haptonomie had gedaan, hielp mij verder de weg terug te vinden als compleet mens 
waarin het denken en het lichaamsgevoel weer met elkaar konden verbinden.


Veel haptonomen worden opgeleid vanuit de fysiotherapie, lichaam. 

De mens bestaat echter uit lichaam en geest (ziel). 

In de huidige zorg bestaat de mens uit een bruikbaar energie lichaam, of de mens is een  voltooid 
leven lichaam  dat wel weg mag. 

Onze zorg is met alle techniek qua zielsniveau veel armer dan de zorg in veel arme landen. 

Onze zorg is voor een groot deel een geld verdien industrie model á la Mark Twerking.


Enkele ernstige praktijk voorbeelden:


i	 Een vriendin

Bij een vriendin met ernstige hartproblemen zijn inmiddels twee stents geplaatst, hartproblemen 
zitten in haar familie.  Een massa pillen zijn het gevolg.

Haar problemen blijken echter niet op te lossen en de hart specialist/chirurg van het academisch 
centrum reageerde bij vragen van die patiënt over de medicatie met; ‘dáár ga ik over’.

De huisarts van deze vriendin en ook anderen tasten in het duister inzake de blijvende klachten. 

De klachten die deze vriendin nog steeds heeft hebben allen dezelfde bijverschijnselen als die van 
ons inzake de opgelopen Vibro Akoestische Ziekte door langdurige blootstelling aan Laag 
Frequent Energie Golven.

Deze vriendin woont in een woonwijk waar wij in haar woning duidelijk zeer ernstige Laag 
Frequent Hertz Golven onderscheiden en ervaren, vermoedelijk buiten-warmtepompen, waardoor 
wij niet lang in haar woning kunnen verblijven als die warmtepompen in haar buurt hard draaien.


De Vibro Akoestische Ziekte wordt door de rijksoverheid, en organisaties als de Nederlandse 
Stichting Geluidshinder, en door een van hun bestuurders GGD Amsterdam Fred Woudenberg 
duidelijk onder de pet gehouden. 

Het Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau en de Nederlandse Aardolie Maatschappij/Shell 
dienen in dit -bewust-onder-de-pet-houd-proces- niet te worden vergeten. 

De meeste artsen weten van niets, zijn zij niet in opgeleid. 


J	 Reuma bekende 

Een bekende kreeg plotseling Reumatische Artritis (RA). 

Ga het maar even opzoeken, oorzaak van RA is onbekend.

Toen mijn vriendin een gesprek had met die bekende bleken de klachten van die bekende volledig 
overeen te komen met de Vibro Akoestische Ziekte van mijn vriendin die bij mijn vriendin duidelijk 
veroorzaakt worden door de Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven van de UGS-Norg van de 
NAM/Shell. 


Wij hoefden niet lang te onderzoeken en dichtbij de woning van bekende A is gasbedrijf Vermillion 
begonnen met het leegpompen van een gasveld en is er een woud aan windturbines opgericht 
om straks (vermoedelijk na het aanleggen van grote zonnepaneel-akkers) ergens een 
waterstofgasfabriek te kunnen bouwen die vermoedelijk als waterstofgas-opslag dat leeggepompt 
gasveld krijgt. Al dit soort industrieën genereren door de Rijksoverheid ontkende en al decennia 
bewust in de doofpot gehouden ziekmakende Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven. 


Die bekende had geen oren naar de mogelijke oorzaak en is op arts advies aan de pillen gegaan 
die deze bekende nog vele jaren zal moeten slikken en de artsen en farma industrie nog heel veel 
geld mee verdienen én die nieuwe groene energie waar die bekende ziek van wordt moet die 
bekende ook betalen middels de energie rekening én stijgende zorg kosten. Zo’n mooi DSM 
model voor een betere groene wereld met minder mensen. DSM is Koninklijke Dutch State Mines. 

Die arts heeft de bekende overigens slechts gediagnosticeerd op basis dat er mensen met 
parkinson in de familie zitten, verder geen enkel ander onderzoek en toch pillen voorgeschreven. 
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Deze bekende was helemaal niet gecharmeerd dat wij met een alternatief voor zijn opgelopen 
ziekte op de proppen kwamen, ja, dat zou ook wat zijn als je moet verhuizen met huis, haard en 
bedrijf om nog gezond te kunnen blijven. 

Keuze; gewoon kop in het zand. 

Verwijt van de bekende á la Hugootje; een artsen opleiding is zeven jaar studie dus houd je mond, 
bemoei je er niet mee.  

Ondergetekenden hebben inzake de psychopathie samen zo’n 80 jaar praktijk opleiding ‘genoten’ 
en die is veel beter dan schoolboeken een mens bieden kunnen,

maar ook dat wensen velen die nog slechts volgens methode’s hebben geleerd te denken niet 
meer te weten, zij vragen/onderzoeken niet eerst en hebben al wel een kortzichtige mening klaar. 
Methodische algoritmes herkennen kunnen ze niet meer en zij hangen krampachtig aan de 
Rijksoverheid. 


Onderzoek naar Laag Frequent Geluid, of zoals wij dat noemen Staande Laag Frequent Hertz 
Druk Golven wordt al vele decennia lang bewust tegen gehouden door de Rijksoverheid. 


Het verzwegen verhaal van de klimatologen zoals Urgenda is  dat een betere klimaat wereld 
bestaat uit minder mensen, alleen dat zeggen ze niet hardop.

Je ziet het al aan de veestapel die er ook op los schijt, die gaat de mens voor.

Al om u heen gekeken hoeveel weilanden al natuurgebied zijn geworden…


Ik zie overigens al belangstellend uit naar een persoonlijke-scheten-app met een chip diep in mijn 
anus voor scheten-belasting met als ik die scheten-teller-chip niet wil ik in lock-down leven moet 
met opgenaaid bruin-kroontje op mijn jas voor de herkenning als ik onverhoopt toch illegaal de 
straat op ga.  Schijt erop! 


K	 Parkinson bekende 

Wat is ‘zorg’ vandaag de dag.

Zorg bestaat uit afgemeten tijden waarbinnen weinig tot geen tijd is voor de ziel van de mens, zeg 
maar  ook datgene waar psychosomatische klachten door ontstaan, anders gezegd 

‘het schreeuwend lichaam’. 

‘Zorg’ is geld verdienen en omzet draaien en ja, daar heb je, heel vervelend, patiënten voor nodig.


‘Het schreeuwend lichaam’ zijn verschijnselen die het lichaam aan de eigenaar presenteert als die 
persoon teveel in het ‘hoofd’ gaat leven en niet heeft geleerd naar het lichaam te luisteren, kan 
van alles zijn, onder andere lichamelijke pijnen en trillen, zie de moderne Mark Twerking mens. 

Anamnese plegen inzake psychosomatische klachten is een ferme langdurige, nagenoeg 24/7 
observatie, die biedt de Zorg niet. Daarbij moet je om zulke anamnese uit te kunnen voeren 
gedegen levenservaring hebben. Bij psychosomatische klachten zijn de pijnen écht, net als het 
trillen, de speurtocht is dan de oorzaak vinden.


Van een bekende denkt men (medische wereld) dat die Parkinson heeft en die persoon slikt, wat 
ik noem, Parkinson pillen. Als je namelijk de bijsluiters van die pillen goed doorleest vraag ik me 
namelijk af wat er eerst kwam, Parkinson verschijnselen of Parkinson verschijnselen door de 
bijwerking van de medicatie. 

 

Okay, die Parkinson bekende is een tijd terug met scootmobiel en al het water ingereden. 

Na enkele maanden probeerde die weer een eerste ritje te maken met de herstelde scootmobiel 
en dat lukte aardig. 

Toevallig kwamen we die bekende bij de eerste scootmobiel rit bij een winkel tegen en die 
persoon kon lopen, praten, was wel een beetje tuitelig op de benen maar op zich ging dat. 

Toen we de winkel weer uit kwamen zat diezelfde bekende in de scootmobiel helemaal voorover 
gebogen, kon niets, kon amper meer praten, een trillend stemmetje kwam onder de kromme rug 
uit en ze zat helemaal krom op de scootmobiel. Wat was er gebeurd, er was ‘angst’ in die persoon 
geslagen en dat gaf een Parkinson effect (zie bijwerking Parkinson pillen).

  

Wat was er gebeurd, de scootmobiel startte niet en daardoor kreeg die bekende angst dat het 
weer mis zou gaan. Door die angst kwamen al die parkinson verschijnselen vervolgens op maar 
was dat een Parkinson aanval of een psychosomatische angst aanval?
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Over de oorzaak van Parkinson weet de medische wereld nog niet zoveel. 

Met Parkinson pillen weten ze wel raad want die leveren geld op. 

Kijk eens naar de bijverschijnselen/bijwerkingen die in de bijsluiter staan en ga dan eens kijken of 
veel Parkinson wellicht gewoon een gebrek aan de juiste zorg is, beginnende bij gebrek aan 
aandacht, gebrek liefde en gebrek aan écht ‘gehoord worden’.


Kunnen de verschijnselen van Parkinson ook worden veroorzaakt door langdurige blootstelling 
aan Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, dat is in ieder geval nog nooit onderzocht.

Wij weten uit ervaringsdeskundigheid dat waar die bekende woonde binnen de agrarische sector 
veel sprake was en is van Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven o.a. uit grote ventilatoren die 
allen buiten de dB(A) weging vallen en tóch écht wel bestaan en hun onmerkbaar werk doen.


L 	 Even een muzikaal onthaal

Het bestaan van elektromagnetische golven werd reeds in 1888 gedemonstreerd door de Duitser 
Heinrich Hertz. De basis van wat later onder andere radar werd. Ook geluid, licht en wifi bestaat 
uit elektromagnetische golven. Gedefinieerd als Hertz frequenties.

Wetenschappers én narcisten, ik vergelijk ze hier NIET, scheppen beiden genoegen in het 
ingewikkeld maken van dingen die simpel zijn.


Onlangs hoorde ik nog iemand die ernstig lijdt aan LFg zeggen dat die nu maar naar 
elektromagnetische golven ging kijken in plaats van Laag Frequent… Die zijn hetzelfde fenomeen 
anders benoemd… 

 

Zo is het apart benoemde Laag Frequent (bromtonen) gebied heel gewoon laag klinkend geluid 
dat door de wetenschap en wereldleiding is weggestopt buiten de wettelijke norm van de -dB(A) 
nonsens curve- omdat het makkelijk/conveniënt was voor de herrie makende industrie.

Wie Laag Frequent hoort of verneemt wordt vervolgens toch een beetje gestoord bekeken door 
velen die gewoon in hun leergang klakkeloos hebben aangenomen dat je Laag Frequent niet 
hoort, laat staan vernemen kunt. 

In een Forensische Psychiatrische Kliniek pogen ze verkrachters hun misdaden bij de echte naam 
te leren benoemen, zo poog ik dat ook met Laag Frequent geluid te doen.


De dB(A) norm is gewoon, zoals Henry Kissinger al zei ‘maak de leugen groot genoeg dan gelooft 
bijna iedereen die’, een leugen. 


Mij is gebleken dat de meeste mensen liever gewoon blijven geloven in de aangeleerde leugens, 
de verwondering over nieuwe dingen lijkt op zielsniveau bij velen dood te zijn en zij geloven alles 
wat narcisten hen vertellen, ik weet het, ik heb zelf ook jaren in die denk-wereld geleefd. 

Ze lijken liever (lui?) te drijven op de golven van de indoctrinatie en de drijfveer van het geld.

Ik kom in een ander stuk nog terug op een mooie studie van een gedragsdeskundige die ook 
narcist is.


In mijn jeugdherinneringen heb ik ook mooie herinneringen zitten. 

Halverwege mijn tiener jaren draaide ik al full-time mee op het ouderlijk bedrijf, zo deed ik 
belichting voor kerkorgel opnamen voor de NCRV, Feike Asma en anderen, Kerk Maassluis en 
Laurenskerk te  Rotterdam. 

Als de film en geluid opnamen eenmaal liepen lag ik op mijn rug in de verder lege Laurenskerk 
helemaal alleen op de verhoging waar het altaar was op een dik polig tapijt te luisteren naar een 
soort privé concert, geen kuchende mensen om me heen. Het was geen privé concert maar ik 
was naast de opgestelde microfoons dan de enige luisteraar in de Laurenskerk. Indrukwekkend 
en ontspannend voor de ziel.

Met name de lage tonen in combinatie met de melodieën vond ik altijd zo mooi, de reflecterende 
bassen die via de reflecties van het kerkgebouw versterkt over me heen rolden, fantastisch. 


In mijn verkenning op internet vond ik een mooie weblog van Leonard loonenhttps://nardloonen.nl

d.d. 5 september 2016 een mooi blog over een kerkorgel in Frankrijk. 
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Maar ook het orgel van de Saint-Ouen in Rouen mag er wezen met zijn 64 registers, waaronder 2 
pedaalregisters van 32 voet, een soubasse en een contre-bombarde. Die twee registers 
produceren zeer lage tonen, de laagste van ruim 16 Hz, met moeite hoorbaar, maar des te beter 
voelbaar aan de trillingen in je buik. Het betreft pijpen van bijna 10 meter lengte die aan 
weerszijden van het front in de pedaaltorens staan opgesteld. Ter vergelijking: de Ignatiuspijpen 
die ik heb staan zijn 8-voets (dus 2 octaven hoger dan de 32-voets) met een lengte van ±2½ meter, 
en ook die doen bij vol volume de schilderijen al bungelen aan de wand. Een zeer fraaie 
demonstratie op YouTube, gepaard aan al even fraaie beelden van de gotische kerk, is de Toccata 
uit de 5e orgelsymfonie van de Franse organist/componist Charles-Marie Widor, die de compositie 
nog zelf speelde als slotstuk bij de inauguratie van het orgel in 1890. In de YouTubefilm is het de 
Fin Kalevi Kiviniemi die de toetsen en de pedalen bedient. Mocht je deze uitvoering beluisteren, 
zet dan een koptelefoon op, zet het volume op maximaal, om de buren niet te bruuskeren; geniet 
van de indrukwekkende impact op je innerlijk en neem eventuele gehoorschade voor lief. 

Het mooie vind ik hoe de schrijver schrijft over de de lage tonen die met moeite hoorbaar zijn en 
de laagste van ruim 16 Hz voelt trillen in zijn buik. 

Ach ja, wij hebben de UGS-Norg die dat ook doet, ook voor velen onhoorbaar en de rest merken 
de meeste mensen niet eens. Omdat de mensheid vaak ook niet meer methodisch kan denken 
legt niemand meer de link tussen ziekten en LFg die, gelukkig voor de Pharma industrie, door de 
Rijksoverheid al decennia lang bewust niet onderzocht wordt.  Zo mooi, blijf je verwonderen. 


In diezelfde verkenning vond ik op digibron een artikel uit het Reformatorisch Dagblad, 
14-12-2009, auteurs Jan van ’t Hul & Evert van Dijkhuizen ‘Het geval Feike Asma’.

Zo mooi dat mijn eigen ervaringsgeschiedenis zo ver teruggaat dat ik door omstandigheden van 
televisie film opnamen privé concert kreeg van Feike Asma in de Laurenskerk. Een deel van dat 
artikel;


Ze konden er lang niet in, 3000 mensen, in de Laurenskerk te Rotterdam, maar ze waren er toch. 
Ze stonden in de hal, onder de toren, achter het koorhek, ze zaten nog op de trap van de kansel. 
Feike Asma bespeelde voor het eerst het verguisde Marcussenorgel. We luisterden, met oren op 
steeltjes. Het was augustus 1974. 

De Deense orgelmaker Marcussen had het 
hoofdorgel voor de Laurens opgeleverd. Het was het 
grootste orgel ooit in Nederland gemaakt. De groten 
der aarde kwamen naar Rotterdam. Het 
internationale forum van toporganisten trad aan. 
Maar, het viel niet mee, met deze orgelreus in de 
Laurens. De bovenstemmen waren te scherp. De 
tongwerken te rauw. De mixturen waren een 
scheermes gelijk. Het was allemaal wel imposant, 
maar niet echt mooi. Uiteindelijk moest het hoge 
woord eruit: in de Laurens stond een kleurloos 
compromis. 

Asma mocht daar niet spelen. Stel je voor. Een kerkorganist in de Laurenskerk, een volksorganist 
die altijd maar met psalmen en gezangen aan de gang was, een klaviergeselaar in hemdsmouwen 
en met bretels, op het paradepaardje van elitair Rotterdam. 

Maar Asma kwam, en speelde. Hij had geen enkele liedbewerking op het programma gezet, en dat 
was nog nooit gebeurd. Op de lessenaar stonden grote werken van Couperin, Bach, Franck, 
Guilmant, Andriessen, Messiaen. Geen koraalbewerking. Maar die klapten we er na anderhalf uur, 
in de nagalm van Messiaen, nog met gemak uit: Psalm 146 van Jan Zwart. Een zucht van 
opluchting waaierde langs de gewelven: toch een koraalbewerking. 

Marius Monnikendam was er ook. In een Belgische krant schreef hij: "Het Laurensorgel had nog 
niemand overtuigd. Totdat de veel omstreden organist Asma zich hier presenteerde, om deze 
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feniks uit zijn as te doen herrijzen. Mochten vorige concertgevers zich verheugen in een opkomst 
van enkele honderden liefhebbers, voor het concert van Asma hingen de bezoekers als 
heiligenbeelden aan de pilaren. We hadden te maken met wat men zou kunnen noemen: het geval 
Feike Asma." 

Toen er weer een trein voorbij gedenderd was, dat had je toen nog in Rotterdam, schreef 
Monnikendam verder: "Voor het eerst kwamen de reeksen van mixturen en vulstemmen met grote 
mildheid tot klinken. Voor het eerst klonken de tongwerken kernachtig. Voor het eerst werd de 
hoogbarokke klank ingeperkt tot een weldadige zangrijkheid, die ons in de beste ogenblikken een 
Notre Dame-orgel van Parijs suggereerde. De schier eindeloze toejuichingen van de menigte 
schenen zich niet eerder te kunnen ontladen, dan toen Asma als toegift een koraalbewerking van 
Jan Zwart inzette: Psalm 146. Het koraal werd spontaan door iedereen meegezongen. Het werd 
als een oceaan van klank door de gewelven gestuwd: Prijs de Heer' met blijde galmen." 

Als je nou een oude opname van Feike Asma bekijkt op youtube, staan er niet meer zoveel op, en 
je luistert met een goede koptelefoon aan het einde naar de eigen orgelbewerking van Feike Asma 
kun je als je goed luistert de Golven van de Lage Hertz tonen bijna meetellen. Die kunnen horen is 
een kwestie van je gehoor trainen, je verneemt ze echt wel, zeker als je live op de locatie bent.

Zelfs bij veel minder lage orgels kun je de banken gewoon voelen trillen en als de banken trillen 
trilt je lichaam ook, alleen zijn de meeste mensen de verbinding met hun lichaam kwijt en beleven 
zij het daarom niet meer bewust en daar maakt de wetenschap misbruik van, of… de 
wetenschappers weten het gewoon zelf ook niet omdat ze doorborduren op een leugen  🤨 😁 🧐 

Dan maar liever 😷 😷 😷 😷  ha ha ha ha ha

Of aan de pillen zodat de aandeelhouders der zorg-industrie hun zakken verder kunnen vullen en 
de wereldvreemde Bilderberg-groep weer kan vergaderen hoe verder met de wereld.

Oeps, ik associeer weer even te snel op methodische wijze 🔜 🔙 🔝 🔛 🔚 ✔ ✔ ✔ 


🤯  

Interstellar special  voor minister Kajsa Ollongren en RvS advocaat Jade Gundelach 

Dit stukje is ter algemene info maar speciaal bedoeld voor Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties Jonkvrouwe Karin Hildur (Kajsa) Ollongren
en sinds 1 juni 2020 lid van de Staatsraad van de Raad van State   Meester Jade Gundelach
en zij zullen dan ook beiden deze melding met een aangetekende brief ontvangen om de volgende 
multiple choice vraag te beantwoorden;

Beste Kajsa & Jade, het volgende
Bent u ten aanzien van de LFg overlast met dB(A) dan wel dB(C) weging 
A: dom
B: slecht of vals geïnformeerd
C: met langzaam Sonic Martelen beulen van de bevolking

Uw antwoord zie ik graag tegemoet nadat u de volgende inhoud terdege heeft doorworsteld in 
nauwe samenwerking met 
de GGD, 
de Nederlandse Stichting Geluidshinder, 
het Noord-Nederlands Akoestisch Adviesbureau, 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij/Shell,
& geluidsexpert Jan van Muijlwijk.   
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Een antwoord hoeft niet lang te duren want de simpele kennis al staat hieronder en is simpel weg 
door iedereen die dat wil doen te controleren.
Uw hoofd in het zand steken voor deze informatie betekent simpelweg dat u corrupt handelt. 

De stelling die ik u voorleg is dat de wet inzake de dB(A) weging een wereldwijde leugen is.
(een leugen vergelijkbaar met de leugen van het Corona virus, tenzij de overheden ook de échte 
waarheid achter het Corona virus verzwijgen) 

Als onderbouwing leg ik u het volgende voor met wat simpel huiswerk voor u;

Allereerst heeft u een redelijke hoofdtelefoon (géén ‘oortjes’) zoals de opvolger van de Sony MDR-
V300 die ik gebruik, zoals bijvoorbeeld de Sony MDR-ZX310, kost slechts iets rond de € 20, 
af te schrijven als kantoorkosten 😁
    
Interstellar is een film uit eind 
2014 met muziek van Hans 
Zimmer.
De film is dystopische 
sciencefiction.

Ik vind dat de film qua audio 
perfect is vormgegeven.

Hans Zimmer maakt gebruik van 
elektronische muziek vermengd 
met de tonen van een heus 
kerkorgel. 

Het gebruikte kerkorgel staat in de Temple Church in het oude centrum van London.
Die kerk is van oorsprong het hoofdkwartier van de Tempeliers en tevens bevond zich daar in de 
oudheid de schatkist van de Koning. 

Het orgel is in 1924 gebouwd door Harrison & Harrison en na de bombardementen ingebouwd in 
de Temple Church. 

Ik zat de film onlangs op Netflix te bekijken met mijn Sony MDR-V300 hoofdtelefoon op en zette 
die film tussentijds uit omdat ik naar bed wilde. 
Zo u kunt weten wonen wij 2600 meter ten zuiden van de UGS-Norg en klagen wij over Laag 
Frequent geluid, hetgeen niet bestaat volgens de dB(A) weging wetgeving.
De muziek stopte en en het Laag Frequente van de muziek liep naadloos door in de Laag 
Frequent geluid van de UGS-Norg.

Ik heb de filmmuziek van de film online opgezocht en vond de complete versie van goede kwaliteit 
op SoundCloud. De link;
https://soundcloud.com/search?q=Hanz%20Zimmer%20Interstellar%20OST
Op 16 minuut 25 seconden zit er een overgang van zachte muziek naar een gong geluid dat 
overgaat in lage échte muziektonen van het Temple Church pijporgel. 
Hans Zimmer heeft gebruik gemaakt van de zwaardere sinistere geluiden die Laag Frequent geeft.
De frequentie van de lage pijporgel toon is officieel 32 Hertz maar ik denk dat of de 
onlinetonegenerator.com of het kerkorgel of de online weergave op SoundCloud net te langzaam 
afspeelt en een van deze bronnen nét naast de juiste Hertz frequentie van 32 Hertz zit. 

narcistenbuster.nl “waterstofgas maakt vrij”  / 23 43

https://soundcloud.com/search?q=Hanz%20Zimmer%20Interstellar%20OST
http://onlinetonegenerator.com
http://narcistenbuster.nl


Het huiswerk;
U steekt de minijack plug van uw hoofdtelefoon in uw computer audio uitgang.
U opent op een tabblad de muziek van Hans Zimmer uit de link hierboven en speelt die af zodat u 
dat duidelijk hoort.
U opent simultaan een nieuw tabblad en start de onlinetonegenerator.com op en stelt die in op 
31 Hertz en drukt op ‘start’.  
Door zowel het volume van de muziek met de computer volume knop als ook het volume van de 
online tone-generator die je online op hun scherm ziet  wat harder te zetten  kunt u béide Hertz 
golven simultaan horen en als u bij 16 minuut 25 seconden van de muziek komt neemt u helder en 
duidelijk waar dat de muziek en de 31 Hertz van de tone-generator zelfs met elkander gaan 
resoneren. 
Dit is geen hogere school der wetenschap maar bewijsbare vaststaande simpele kennis die 
herhaalbaar is en daarmee feitelijk ook wetenschappelijk.
Wat de Rijksoverheid dan vervolgens doet is er gewoon niet naar gaan luisteren  maar dan is uw 
antwoord op de multiple choice vraag A - dom.

Ga je nu de dB(A) weging (dat is een bedachte lijn in een Hertz tabel) er op zetten wordt er bij een 
muziek geluid dat daadwerkelijk bestaat en  door iedereen die normaal gehoor heeft ook gehoord 
kan worden  als het ware denkbeeldig uitgegumd door het denkbeeldig volume te verlagen  met 
om en nabij de 40dB  en dat is een vorm van fraude plegen. 

Voor de goede orde, de dB(A) curve is in 1936 bedacht in de industrie om de te bouwen 
geluidsapparatuur af te stemmen op het ‘karakter’ van het gehoor van de gemiddelde mens.
De dB(A) weging is een weergave van een karakter en niet een wetenschappelijk feit van wat een 
mens horen kan én daarbij is het gehoor van ieder mens uniek en niet slechts verschillend maar 
héél verschillend. 

Dat ik als ik ’s avonds laat de muziek van Hans Zimmer stopzet en naadloos hoor overgaan in de 
Staande Laag Frequent geluiden die de UGS-Norg genereert  zegt dit dat   de UGS-Norg als een 
soort 24/7 Staande Laag Frequent Toon Generator functioneert. 

Daar ik u nu informeer inzake de grote dB(A) leugen valt uw antwoord B -slecht of vals 
geïnformeerd ook af.
  
Dit leidt dan zonder meer dat u Kajsa antwoord C dient te geven en wel dat u als u doorgaat met 
het hanteren van de dB(A)-norm  u doet aan Sonic Martelen van het volk, hetgeen een misdrijf is 
en als u Jade de verdediging geheel volgens de lijn van de oplichters werkzaam in de Nederlandse 
Stichting Geluidsoverlast en de oplichters binnen de GGD Amsterdam die hierover gaan en tevens 
in de NSG zitten  die u Jade met de dB(A) weging ondersteunen  bent u medeplichtig aan Sonic 
Martelen van de bevolking. U kunt de wetsartikelen zelf opzoeken. 

Argumenten als ‘ja maar het bedrijfsleven etcetera’ gaan niet meer weg bij een Rijksoverheid die 
bezig is de samenleving ten gronde te richten met allerlei klimaat maatregelen, stikstof regelingen, 
CO2 regelingen, Corona maatregelen en PFAS maatregelen welke PFAS maatregelen kennelijk 
niet gelden voor de NAM/Shell met hun gezwinde aanleg van de waterstofgas leidingen. 

Kajsa, mag ik u er opmerkzaam op maken  dat het door u goedkeuren van Sonic Martelen dat u 
als Rijksoverheid namens het bedrijfsleven uitvoert  en u middels valse wetgeving op basis van de 
dB(A) weging maakt daarom een misdrijf is.

Iedereen heeft recht op verdediging maar Jade Gundelach dient ter verdediging niet met dB(A) 
normering te komen want die dB(A) normering is al vele jaren klinklare nonsens.

Zet de dB(A) curve maar eens op de muziek van Hans Zimmer, dan is er niets meer van over.
Als ik zin en tijd heb zet ik wel wat online. 
Iedere video-editor en goede geluidsman kan en zal dit snappen.
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Denk ook even aan de buiten warmtepompen, dat zijn alleen fluister apparaten als je die met een 
dB(A) curve weegt. Ook windturbines vallen onder dit corrupt dB(A) regime van de Rijksoverheid. 

Iedereen die betaald wordt door de Rijksoverheid dan wel het hogere bedrijfsleven zal dit niet 
snappen.  

M	 Parkinson bekende C


Over deze Parkinson bekende heb ik al eens eerder geschreven. Die had last van een 
warmtepomp bij de buren maar wilde dat zelf niet inzien, de familie van de bekende al helemaal 
niet.


Terug naar Parkinson bekende C;

In de huidige zorg is geen ruimte voor échte zorg, échte zorg is te duur.

Deze Parkinson bekende C is door ons en een ander stel ruim zes weken 24/7 intensief 
geobserveerd en verzorgd.

Tijdens de eerste observatie periode, persoon C trilde hevig, bleek dat C ernstig trilde bij heftige 
emoties, de psychische emmer van persoon C liep als het ware constant over. 


C zat al ruim twee jaar aan de Parkinson medicatie, het laatste half jaar zelfs verzwaard met extra 
pillen.

Er bleek dat bij C geen Parkinson was vastgesteld maar uit het feit dat C trilde en dat er Parkinson 
in de familie van C zat, deed de internist besluiten C toch aan de Parkinson medicatie te zetten. 

C had angsten voor Parkinson en stelde de hoop op de medicatie, oftewel, C vestigde de hoop  
buiten zichzelf op basis van angst.

C leefde met de klok van om de drie uur een Parkinson pil erin mikken in de hoop dat de pillen 
zouden helpen, dus werd de medicatie door de internist verhoogd naar het zwaarste niveau.


In de eerste weken van de 24/7 thuis observatie bleek al snel dat de pillen helemaal niets hielpen, 
in overleg met C is met wat voorzichtig experimenteren gebleken dat C helemaal geen baat had 
met de Parkinson medicatie. 

De juiste anamnese bleek psychosomatisch van aard te zijn.


Ga je de bijsluiters van de Parkinson medicatie goed lezen zie je dat Madopar en Levodopa ook 
bijverschijnselen hebben die heel vaak overeen komen met de uiterlijke verschijnselen van 
Parkinson. Is deze medicatie dan tégen of juist vóór stimulatie van extra verschijnselen. 

In een wereld waar geen echte observatie tijd wordt genomen omdat zorg tegenwoordig het valse 
sluier-woord is voor meer geld en meer omzet maken is het snel geld verdienen.

Bij twijfel gewoon pillen geven, werkt het dan nog niet, dan nog meer pillen. 


Maar er was meer gebeurd met C, geheel volgens de bijsluiter kunnen bij langdurig gebruik van 
de medicatie diverse bijverschijnselen optreden. 

Zo liep C een bijwerking op die niet meer terug te draaien was. C had een door C zelf al vele jaren 
verborgen gehouden persoonlijkheidsstoornis: covert narscissism (verborgen narcisme) dat met 
alle manipulatieve gedrag specialisaties van dien. 

Door de bijwerking van medicatie was het covert (verborgene) van de persoonlijkheidsstoornis 
van C gedeeltelijk weggevallen en het bleek al snel dat C iedereen aan het uitspelen was. 

De behoefte om iedereen ontremd en schaamteloos uit te spelen bleek in C sterker dan de 
innerlijke rem op het eigen gedrag, de rem op het verborgen narcisme van C was kapot gegaan. 

Wat van C overbleef was een ‘asshole’ voor de omgeving van C en steeds meer mensen haakten 
af vanwege het gedrag van een manipulatieve ‘asshole’. 

    

Persoon C bleek zich wel degelijk te beseffen dat de innerlijke rem op de eigen 
persoonlijkheidsstoornis eraf was gevallen en verzocht aan de huisarts iets om het hoofd wat 
rustiger te krijgen. 

C was ondertussen qua hulpbehoevendheid iedereen om zich heen aan het leegzuigen terwijl C 
prima mobiel kón zijn mits C dat maar wilde, maar de ziekelijke behoefte van C om de eigen 
leefomgeving met manipulaties uit te buiten was groter, een typisch verschijnsel van 

outbursting narscissism. 
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C was herstellende in een revalidatie centrum maar ook daar waren ze al snel klaar met de 
manipulatieve C. Een online psycholoog beoordeelde al na drie face-time sessies dat C een 
persoonlijkheidsstoornis had. Ook de huisarts nam dat advies over. 


	 Brug naar Corona


De huisarts had C al eerder medicatie gegeven om het (manipulatieve) hoofd wat rustiger te 
krijgen, Alprazolam Mylan 0,5 mg, tabletten. 

Maar C was daar nooit aan begonnen omdat een van de bijwerking was dat oudere mensen zoals 
C, die motorisch aan het revalideren was, makkelijker zouden kunnen vallen. 

Ik ga nu een bruggetje maken naar de Corona Pandemie die de Rijksoverheid je maar wil doen 
laten geloven. 

Als Corona een pandemie is  zijn hart en vaat ziekten een veel grotere pandemie, kanker is ook 
veel groter. Corona overschrijdt nergens de jaarlijkse sterftecijfers. 

Dan, op IC afdelingen zwaarlijvigen op hun buik leggen en aan de beademing en simultaan 
platspuiten, sorry, lijkt mij geen goede strategie  maar de artsen bepalen… toch…  


Corona is qua sterften niet groter dan andere griep soorten, toch blijven de politiek en de main 
stream media  Corona levend houden alsof zich een wereldramp afspeelt.


C had en heeft geen Parkinson, C dacht dat omdat het in de familie zit (?), de internist wist het 
niet en dacht ‘kom, laat ik maar pillen geven’ die niet hielpen maar vermoedelijk wel een niet 
bewijsbare ernstige bijwerking gaven.

De bijwerkingen van die pillen hebben vermoedelijk gemaakt dat de rem van de 
persoonlijkheidsstoornis is afgevallen, zeg maar dat de handrem-kabel in het brein is geknapt. 

En vervolgens geeft de huisarts, terwijl C moet opknappen in een revalidatie oord om met name 
motorisch weer aan te sterken, pillen die tevens spierverslappers zijn, maar niet alleen dat, in de 
bijsluiter staat iets; Er wordt aangenomen dat alprazolam de werking van GABA, een van nature 
voorkomende stof in de hersenen, verhoogt. Alprazolam Mylan wordt gebruikt voor kortdurende 
behandeling van ernstige angststoornissen. 


Er wordt aangenomen… er wordt aangenomen… er wordt aangenomen… 

Minister Hugo de Jonge, uw uitspraak in de Tweede Kamer dat de politiek zich niet met artsen 
dienen te bemoeien en uw tong struikelende uitspraak over Hydroxychloroquine en dat daar 
zoveel bijwerking gevaren achter schuil gaan en dus niet zijn toegestaan want de politiek en Bill 
Gates willen als kleuters een vaccin afdingen. 

  

Hugo toch man, pruts onderwijzer van een Minister, van Alprazolam Mylan 0,5 mg wordt 
aangenomen dat het wat doet, en het wordt gewoon verstrekt, ha ha ha ha ha. 


Een vriend van ons kreeg onlangs Methylfenidaat HCl Sandoz® 10, tabletten 10 mg 
voorgeschreven. Ff erbij blijven Herr Doktor Minister Hugo de alweter die denkt te bepalen dat 
iedereen van de Hydroxychloroquine af moet blijven en het besluit over het eigen lichaam toch 
echt alleen aan artsen en vooral an Herrn Der Jonge selbst zu überlassen haben.  
Na het slikken van een pil Methylfenidaat geraakte onze vriend gelijk al helemaal de weg kwijt. 

In de bijsluiter staat; De veiligheid en werkzaamheid van dit middel is bij kinderen jonger dan 6 jaar 
en bij volwassenen niet onderzocht en daarom is het niet bekend of dit middel veilig of effectief 
gebruikt kan worden bij deze personen.  
En dit alles wordt gewoon voorgeschreven Herr Doktor Hugo De Jonge en dokter Rob Elens mag 
van jou Hugo de Jonge zijn methode niet gebruiken vanwege de mogelijke bijwerkingen en omdat 
het niet getest is. Fuck you, wat zit daarachter Hugo!
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Als je deze feiten allemaal op een rij zet waarom wil de Rijksoverheid dan dat wij die fucking 
vaccins straks vast en zeker verplicht dienen te gaan accepteren omdat we anders 
maatschappelijk uitschot zijn!

Wat is dan de onderliggende reden voor een vaccin tegen een virus dat ook nog eens muteert en 
de kans dat het vaccin dus werkt ook nog eens net zo vaag is als de jaarlijkse griepprik.


Kijk nog even naar de tirade van Herr Minister De Jonge tegen ook zo’n populist Thierry Baudet, 
net als al die andere Tweede Kamerleden van de nep democratie.    


N	 Bronchiën bekende D


Ja, en dan die bekende D, dat ben ik zélf.

Waarom zou ik via Alibaba voor € 400 bij cnyangkun.com in China 
een 60 Hertz vibration sputum elimination machine for adult 
aanschaffen als ik die behandeling 24/7 krijg van de UGS-Norg van 
de NAM-Shell.


Ja, ik heb al vanaf mijn jeugd last van mijn bronchiën, altijd maar 
kuchen en sputum opgeven, hetgeen ik nu inmiddels echt wel weet, 
veroorzaakt zijn door langdurige spanningen onder de druk van de 
fijne ouders die ik had. Heden nieuwe druk van Staande Laag 
Frequent Hertz Druk Golven.  

Bij een griep, of zoals ik me kan voorstellen, ook bij een Corona virus griep, want Corona is ook 
een virus en griep wordt veroorzaakt door een virus, betekent dat bij mij altijd een aanval op mijn 
luchtwegen. 


Ik krijg dan overreactie van mijn lichaam hetgeen resulteert in veel kuchen terwijl ik nog niet hoef 
te kuchen omdat er nog niets is op te kuchen. Toch reageert mijn lichaam aldus en dat is niet te 
remmen en moet ik platleggen met ‘lekkere snoepjes’.

Mijn longen zijn dus een beetje ‘gevoeliger’ dan gemiddeld. 


De UGS-Norg genereert dagelijks Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven waaronder ook 
dezelfde zoals die Chinese vibratie apparaten genereren om slijm los te trillen.


Ik ben sinds mijn gelukkige scheiding eigenlijk wel van de spanning af en het kuchen was een tijd 
weg maar kwam weer terug toen ik bij mijn vriendin introk die 2600 meter van de UGS-Norg af 
woont. 

Het is een smerig verhaal maar als ik thuis ben moet ik soms even onverwacht een zacht kuchje 
laten omdat ik een kriebel krijg en dan kan het zomaar zijn dat omdat de UGS-Norg met SLFHDG

mij bijna permanent sputum elimination vibrations geeft er onverwacht een fluim taai plakkerig 
sputum is losgetrild die er zelfs zonder hard te kuchen met een vaart als een kogeltje uit een 
luchtbuks uit kan schieten en ergens een ongerichte landingsplaats in beslag neemt.

Ik moet eigenlijk een mondkapje dragen zodat ik de fluim in mijn eigen bek terug fluim.

Maar dat vergoed mijn ziektekostenverzekering vast niet en Herr Hugo auch nicht.


Daarbij is het gewoon een plakkerige sputum fluim die geen Corona in zich draagt. máárrrrr, 

mijn lichaam is eigenlijk door die kut UGS-Norg altijd in de vechtstand tegen dat overmatig 
sputum en de tests die ze doen jegens Corona vinden geen virus maar vinden alleen maar of je 
lichaam in de vechtstand is, vervolgens stellen die eikels dat je lichaam vecht en dus nemen ze 
zonder enig bewijs aan dat je lichaam vecht tegen het Corona virus en dus heb ik dan altijd en 
permanent Corona virus. Dat fluimen opgeven is zonder de LFg overlast overigens niet aanwezig.


Kijk even naar die C persoon die dacht Parkinson te hebben maar uiteindelijk een 
persoonlijkheidsstoornis bleek te hebben met als verschijnselen psychosomatische klachten.


Wat ik zie zijn wereldleiders die grootschalig lijden aan de persoonlijkheidsstoornis narcisme en 
op de vraag of de wereld ten onder gaat aan narcisme is het antwoord heel simpel


 JA!

	 Fysio Shock-Wave
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Over deze fysio techniek heb ik al eerder geschreven, die kan bij een te ver gaande zorg 
behandeling ook beschadigen, letterlijk tot in je bot en dat doét de UGS-Norg ook. 

De UGS-Norg, andere locaties en Warmtepompen doen dat ook, die kunnen je lichaam kapot 
maken. Ook bij mensen die het niet vernemen! Al verneem je de SLFHDG niet, ze werken in op 
ieder mens omdat ze er gewoon zijn. En als je vreemde klachten krijgt  geven ze je gewoon niet 
werkende pillen met kwalijke bijverschijnselen. Oorzaak van de basis ellende wordt niet erkend/
bekend uit onwetendheid en ignorance.  


O	 Laag Frequent advocaat Raad van State Jade Gundelach 
Meester in de Rechten Jade Gundelach,

expert in afwimpelen van mensen met 
klachten over Laag Frequent geluid legt de 
eed van trouw af tegenover en bovenal 

ÁÁN Koning Willem-Alexander, De Dictator 
van De Staat want zó staat het juridisch in De 
Statuten voor het Koninkrijk.  


De eed die Kamerleden en alles wat daar 
hoog huist zoals ook rechters etcetera leggen 
de Eed niet af aan het volk maar aan één 
persoon en de ene persoon is volgens het 
Statuut voor het Koninkrijk de Alleenheerser 
Monarch en Dictator Koning Willem-
Alexander. De Democratie is een groep 
kleuters waarvan de hoogste de directe assistenten van de Monarch zijn. In de vriendenkring van 
de Koninklijke Familie zitten eigenlijk alle andere Monarchen zoals Sultan Haji Hassanal Bolkiah 
Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien


Er is mondeling afgesproken dat de Koning geen macht heeft en dat de Regering de macht heeft 
maar dat is nonsens waarmee het volk wordt verblind, een monarchie met een democratie 
betekent dat er een alleen-heerser is die een democratie ónder zich heeft. 

Bij narcisme dien je niet te kijken naar wat je verteld wordt maar naar de controleerbare feiten en 
nergens kun je in de Statuten noch de Grondwet vinden dat er geschreven staat dat de Koning 
geen macht heeft en dus een watje is, een neppertje, een leeg glas bier. 

Als dat wél het geval is zal je niet anders kunnen dan erkennen dat het hele Koninkrijk een 
poppenkast is met een watje als koning en dat is dus zeer nadrukkelijk niet zo. 

De alleenmacht van het Koningshuis loopt gewoon via-via. 


Macht loopt altijd via geld of seks, of in combinatie. 

Als je leden van de familie te lang vasthoudt en onderdrukt, zoals onder het Brits Koninklijk Huis   
gaan er voorspelbaar altijd wel ontsporingen plaatsvinden met corruptie om geld of zoals Prins 
Andrew zijn stijve op het eiland van Jeffrey Epstein kennelijk toch in een minderjarig meisje heeft 
geprikt. Zulk soort bestuurt de wereld!


Jade Gundelach is heel simpel af te serveren als iemand die haar ziel heeft verkocht aan de 
macht. Heb je dat eenmaal gedaan versluiert/sterft je ziel ook. Sorry Jade, zo werkt dat met de 
innerlijke ziel. 

Wat mensen die hun ziel verkopen vervolgens pogen te doen is hun dagelijkse werk volledig te  
splitsen van hun privé leven en dat benoemen als iets anders, hetgeen hen schijnbaar schizofreen 
maakt, ten diepste sterft hun innerlijke ziel des te verder zij gaan. Helaas werkt die scheiding niet 
omdat ze zich steeds meer ontwikkelen als narcist en die narcist komt ook gewoon privé thuis, zo 
werken al die vele scheidingen ook. Sorry Jade, zo werkt dat.

In een narcistisch ingesteld land houden huwelijken alleen stand onder opgelegde druk zoals een 
Sharia.  


Ik heb de werking van het ontkennen van de zeer schadelijke Laag Frequent overlast in een eerder 
stuk en nog veel meer stukken al uiteen gezet.
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Advocaat Jade Gundelach is door de Raad van State ingevlogen en ingelijfd als advocaat tegen 
de klacht indieners van Laag Frequent geluid. Soms denk ik wel eens heel arrogant speciaal voor 
mij omdat nog niemand de simpele kennis dat de dB(A) wetgeving 100% nonsens is  op tafel 
heeft gelegd.


Bij het Staatstoezicht op de Mijnen is een en ander nu op tafel gelegd 
SodM via e-mail info@SodM.nl 
Verzoek tot handhaving & simultaan klacht tegen dB(A) wijze van handhaving. 
De klacht en verzoek is bij het SodM ingeschreven onder AKL-3098.


Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD), Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), Raad van 
State (RvS) mr. Jade Gundelach, en mensen die het net niet echt weten zoals Jan van Muijlwijk & 
Stichting LaagFrequentGeluid en ook andere vanuit minimaal onwetendheid actievoerende 
organisaties werken allemaal mee aan de wereldwijde leugen van de dB(A) curve als wettelijke 
norm inzake geluidsoverlast.   


In het rapport, geschreven door de NSG en gepresenteerd door Jade Gundelach gaat het over dB 
zonder het onderscheid te maken, oftewel zonder het verschil te duiden, tussen dB(A) en dB(C). 


Gundelach praat over dB en dat is ‘vlak’ en niet over dB(A) noch dB(C) en misbruikt jurisprudentie 
die allemaal gaat langs de lijn van de wettelijke dB(A) nonsens lijn.

Wat de corrupte rechterlijke macht vervolgens heel simpel doet is ieder argument dat anders is 
dan dB(A)  niet beluisteren, niet willen weten, wegschuiven, des nodig middels corrupt 
manipuleren van een rechtszaak zoals vervat in het mega groot hoofdstuk Gemeente Noordenveld 
& NAM & De Rechtspraak en daardoor heeft De Rechtspraak zich voordat de bodemprocedure 
LEE 20 / 44PW behandeld zal worden zelf reeds laten zien als totaal corrupt doorgerot, de 
Narcisten Buster heeft De Rechtspraak hun masker waarachter zij hun ware gezicht schuil houden 

doen laten afvallen als de Toverkollen 🧙  die zij zijn.


Met alle respect, maar allen zwijgen dus over de waarheid terwijl het toenmalig Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in 1996 reeds een Nota uitbracht 
over de schadelijkheid van Laag Frequent voor de volksgezondheid.   

Dit is te vinden in ons stuk Alles in Een en wel op de pagina’s 60 t/m 75 en evenwel gebruikte het 
Ministerie van VROM toen ook de dB(A) norm hetgeen weer pure nonsens is bij Laag Frequent 
overlast want bij Laag Frequent bromgeluiden gaat het over het gebied tússen dB(A) & dB(C).  

Corona virus is moeilijk te bewijzen, 

de dB(A) leugen is héél simpel te bewijzen, de meeste mensen denken dan ‘doe niet zo moeilijk 
over Laag Frequent overlast in Corona tijd’.

Mensen, als je de dB(A) leugen snapt, en die ÍS simpel te snappen als je er even wat energie en 
eigen wil in steekt, snap je ook hoe de Corona leugen werkt! 

Eigenlijk gaat het er om doorgeslagen narcistisch gedrag te snappen.


Laag Frequent overlast wordt weggezet als nonsens en het meest domme argument dat gegeven 
wordt is steevast dat er niet genoeg onderzoek naar is gedaan. 

Wij hebben onderzoekers al eens uitgenodigd onze woning als onderzoekscentrum te gaan 
gebruiken, maar dat doen zij natuurlijk niet, de enige officiële meting door het NAA in opdracht 
van de NAM is gecorrumpeerd.


Over Corona is nog helemaal niets vastgesteld, wel dat bij iedereen bij wie in het eigen lichaam 
ook maar enig symptoom van vechtreactie van het lichaam wordt vastgesteld gelijk al wordt 
bestempeld als Corona besmette. 

Rutte, De Jonge en Wiebes zijn slechts dienaren van de Dictator en zijn daardoor democratisch 
gewogen een beetje van lotje getikt geraakt en behoren zolang zij zichzelf Democratisch noemen 
in een coocoo’s nest want de democratie is democratietje (wat een fout woord zeg 🤭 ) spelen 
zoals kleuters op de kleuterschool vadertje & moedertje spelen.   

Nee, lieve zalvende woorden helpen niet bij doorgewinterde narcisten.
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Er is inderdaad geen bewijs voor de Vibro Akoestische Ziekte gewoon omdat het al decennia 
bewust niet wordt onderzocht en volgens mij op gezag van de Dictator als overkoepelende 
verantwoordelijke want Staatkundig zijn Rutte, De Jonge en Wiebes verantwoordelijk.

Het land zit als volgt in elkaar, De grote baas zegt tegen de knecht ik wil dat jij geblinddoekt met 
een hamer die spijker in de balk mept om mijn bedrijf op te bouwen vervolgens slaat de knecht 
met alle kracht de hamer op zijn duim en verpletterd de eigen duim, de baas zegt dan wat ben jij 
een domme knecht en lekker pûh want jij bent volgens de statuten van mijn onderneming zelf 
verantwoordelijk voor jouw domme daad. 

Wij weten uit ervaring beter omdat wij door een methodiek te ontwikkelen op basis van heel veel 
denk methoden de waarheid aan het licht hebben gebracht.

Ander voorbeeld:  Staatsbedrijf Nederland dat bij aardbevingen en schade voor burgers eigenlijk 
een houding heeft van  so what, had je maar niet bovenop Mijn gasveld moeten gaan wonen  want 
zo narcistisch gedragen de dienaren van De Staat zich tegenover de burgers, veel holle wollige 
woorden en weinig tot niets doen en dát is nou narcisme. 


Er zijn inmiddels zoveel, heel vaak van elkander losstaande denk methoden, zoals velen dat 
middels de Mammoetwet hebben aangeleerd en aangewend, wie kent ze niet, die verschillende 
loketten en altijd ben je weer bij het verkeerde loket. Als je die verschillende methoden (loketten) 
dus wél met elkander gaat verbinden   je een gedragsbeeld kunt zien dat heel duidelijk afstevent 
op het langzaam en volledig onopgemerkt, middels niet verklaarde methoden, langzaam laten 
sterven van een wezenlijk deel van de mensheid.


De nieuwe wereldorde methodiek, bedekt vervat in officiële rapporten van de UN agenda 21 & 
agenda 30, en zichtbaar in het nieuwe rapport ziektes van de WHO persoonlijkheidsstoornissen   
waarin bijvoorbeeld het teveel aan narcisme als zijnde een persoonlijkheidsstoornis helemaal 
wegvalt, hetgeen zeer comfortabel is voor de macht der narcisten binnen de nieuwe wereldorde.

Nieuwe wereldorde een vreemd woord, het wordt overal allang ingevoerd en toegepast. 

Het heeft geen zin dit verder uit te bouwen voor mensen die toch niet willen weten, zoek het zelf 
maar op, het is officieel!    


P	 De sleutel naar de ondergang van de wereld; 
	 De Narcistische Persoonlijkheidsstoornis 
Als je het met mensen over buiten-warmtepompen overlast hebt (dB(C) overlast) denken de 
meeste mensen uit onwetendheid dat je gek en een conspiracy-terrorist bent.

Als alles dat nu al bezig is écht op stoom komt, President Obama zei het al een keer binnen een 
grappige anekdote; ‘je zult niet weten wat je overkomt’ 😳 .   


Mij is opgevallen dat narcisme voor veel mensen een angstiger onderwerp is dan Corona.

Vermoedelijk omdat, anders dan met het Corona virus dat van buiten komt, ieder mens al 
narcisme in zich heeft zitten en zelf het innerlijk vermogen heeft het eigen narcisme tot een 
persoonlijkheidsstoornis te ontwikkelen en dat geeft eigen verantwoordelijkheid die velen niet 
graag willen nemen. 


Ik schrijf voor hen die nog wat met de info willen en kunnen doen en poog ondertussen zoveel 
mogelijk narcisten te ontmaskeren. 

Mijn leven kent een overdosis aan narcisten, ook de test aan mij te vragen ‘ben jij zelf een narcist’ 
werkt niet bij mij. 

Ik ben blij sinds 1997 heel langzaam wat gezond narcisme in mezelf te hebben kunnen 
opbouwen, meer in balans te komen met mijn empathie, al blijft het een valkuil voor me.  
Ook ik liep vroeger scheef, maar dan tegenover de mensen met teveel aan narcisme.


Voor mensen met teveel narcisme is er maar één woord; ‘TRIEST’, want zij maken alles stuk, 
uiteindelijk ook zichzelf maar dat laatste interesseert hen ook niet.


Is er ‘hoop’ voor narcisten? Neen, sorry.

Psycholoog Martin Appelo is voor zover ik narcisten direct of indirect ken een uitzondering op 
deze regel van ‘geen hoop’ maar enkele zaken heeft Appelo niet in zijn arsenaal zitten. 
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Appelo heeft enorm veel zeer goede kennis maar er mist iets fundamenteels in hem wat hij ook op  
disinhibitionele wijze toont; een innerlijk zonder een met zichzelf in balans zijnde ziel want die 
ontbreekt en daarom kan hij ook niet omgaan met een liefdesrelatie en intimiteit.


Als Appelo in een interview met De Nieuwe Wereld aan interviewer Paul van Liempt met droge 
ogen verteld dat hij geen vrouw wil omdat hij dat niet aan kan (vanwege zijn narcisme) en dan 
liever voor een hond kiest, vervolgens ook dat áls hij dan tóch een vrouw zou nemen zij de hond 
dan wel kan uitlaten en zijn vrouw dan tijdens dat uitlaten wel een diepgaand gesprek kan hebben 
met zijn hond. Het feit dat je (ook al vind je dat en zeg je dat eerlijk) jezelf zo uit over een vrouw 
vanuit je eigen gebrek en Appelo ook weet van zijn gebrek, terwijl Appelo een 
gezondheidspsycholoog & gedragstherapeut is, tja… 

Ik weet niet hoor maar hier zie je heel veel kennis, ook wel methoden genoemd waarbij in Appelo 
kennelijk het zicht op een methodiek voor hemzelf ontbreekt. Narcisme als door hem geuit is naar 
mijn mening een persoonlijkheidsstoornis, die nu nog in de DSM-5 staat.    

Dat Martin Appelo een narcist is… is niet iets wat ik beweer, Martin verteld dat in die opname zélf 
publiekelijk over zichzelf. 


Op het youtube kanaal van de Bleu Tiger Studio  stond op 8 augustus een fantastisch gesprek 
met Karel van Wolferen over de geplande transitie naar ‘de nieuwe mens’

Als die video door Youtube wordt gewist, ik heb ‘m gedownload.

Op 00.44.07 minuut van die uitzending zit er een knip in het gesprek en wij hadden het gevoel dat 
er daar in het gesprek de stap werd gemaakt naar het grote angst-onderwerp van het 
doorgeschoten narcisme en/of liefde, naar ons inzicht brak de knip de opbouw van de inhoud en 
ging het door over geld, de psychopathie waarin de grote wereldmachthebbers gevangen zijn 
geraakt zonder die als psychopathie te benoemen.

Mensen die lijden aan psychopathie, de financiële macht waar het in die uitzending om ging, 
kunnen nog maar naar één ding luisteren en dat is hun eigen bedachte waarheid. 

Een goed boek over Psychopathie is van Jan Storms, afbeelding te vinden op onze website 
pagina hulp bij narcistische overlast waarin Jan Storms het onderwerp van de innerlijke ziel niet 
vreest.      


Nog zo iemand die de eigen ziel kennelijk beschadigd heeft is Marianne Zwagerman die ouderen 
in een column heeft weggezet als dor-hout.

Dat heeft nogal wat losgemaakt. 

Een interview over haar uiting is gepubliceerd door De Volkskrant, interviewer Tom Kreling, 

7 augustus 2020.    

Ik quote er even een relevant stuk uit;

Hoe komt zo’n column tot stand? Dan zit je van het uitzicht te genieten en denk je: waar ga 
ik nu eens met de botte bijl op inhakken?  
‘Ik vind het helemaal niet bot. Het is ook helemaal verkeerd uitgelegd, alsof ik genocide wilde op 
alles wat boven de 70 is. Mijn pleidooi was juist: jongens let even op, het is geen 
jongemensenziekte, maar van oude mensen. Ik wilde vooral aangeven dat de emotie uit het debat 
moest. Dat het om feiten draait.’  
Had je dat niet beter anders kunnen formuleren?  
‘Nou nee, het verkeerde wordt eruit gehaald. Maar het heeft een enorme impact gehad.’  
In welke zin?  
‘Hoe vaak heeft ‘dor hout’ niet in jullie krant gestaan. Het is een begrip geworden.’  
Maar niet positief.  
‘Maar dat maakt mij niet uit. Het gaat er om dat je... ‘  
Impact hebt?  
‘Het doel is mensen wakkerschudden. Mijn boodschap was dat je niet de hele economie kan 
opofferen om een paar oude mensen te redden. Ik vond dat daar veel te luchtig over werd gedaan. 
Dan zei Rutte op een persconferentie dat je best vier weken niet naar de kapper kan. En dan werd 
er lacherig gedaan over hoe leuk je haar dan zit. Maar hij is van de VVD, van de ondernemers!’  
Dat kun je toch ook met meer empathie brengen?  
‘Nou ja, dat is ook mijn stijl hè. En ik ben een natuurmens, dus maak ik een vergelijking over dor 
hout. Zo werkt de natuur. We gaan door met de verse twijgjes.’  
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Met narcisten is het zaak je niet te laten meezuigen in de door hen opgezette ‘mui-stroom’.

Die ‘mui-stromen’ zijn afleidingsmanoeuvres van de narcisten om het echte onderwerp mee te 
versluieren. 

Als je nog een enigszins functionerend bewustzijn hebt waarin nog wat empathie zit (tegenhanger 
van narcisme) dat ga je eerst even nadenken over de achtergrond van waar je jezelf grof over 
wenst te uiten.

Zou je voordat je jezelf grof uit tegenover een bevolkingsgroep jezelf niet even kunnen verdiepen 
in dat het mogelijk zo zou kunnen zijn dat met de nep angst pandemie, welke wordt benoemd met  
het woord Corona, oude mensen die een ernstige griep kregen met ademhalingsproblemen… en 
zeker mensen met zwaarlijvigheid op hun buik werden gelegd met beademingsapparatuur, de 
patiënten werden gedrogeerd en als die mensen stierven de doodsoorzaak verplicht diende te 
worden benoemd als zijnde corona. 


Ik daag de lezer en zeker Marianne Zwagerman (51 jaar), met op de foto duidelijk haar eigen volle 
bos dor-hout in haar jurk welke ook geen enkele functie meer heeft (zij is tenslotte ook geen jong 
twijgje meer), even een lig test te doen hoe zij zelf het gemakkelijkst lucht in hun longen krijgen… 
liggen, rug, buik, zij, half zitstand. 

Hup, doen….


Wat je zult merken is dat de aloude zit/lig stand zoals onze voorouders die gebruikten in hun 
bedsteden je het makkelijkst laat ademen en je longen het meest ontlasten.

Kom mij niet met boekgeleerde bed-weterigheid geachte artsen, ik wéét hoe mijn longen reageren 
bij een stevige griep.


Ja, inderdaad, de zit-lig houding is beperkt, maar op je buik met medicatie in slaap gebracht zijn 
en aan de beademing liggen met je zwaarlijvigheid die je ingewanden naar binnen duwen tegen je 
longen is vele malen slechter dan de zit-lig houding en niemand die bij de patiënten mocht komen 
die op deze wijze geholpen werden…

Dus wie heeft die buik-lig-houding van mensen met mogelijk Corona verordonneerd, zou je zo 
iemand ook een concentratiekampbeul mogen noemen? (ik heb het hier niet over de zorgers)

Ik vind van niet, maar ja, als dat nou gewoon je stijl is hè om de economische belangen van jonge 
twijgen voorrang te geven boven de oudere… 

Het echte dor hout van de wereld is narcisme, narcisme laat alles verrotten en is schimmel!  


Q	 Het psychopathisch vergelijk tussen Jeffrey Epstein en de Corona wereld 

Het vergelijk is het geperverteerd brein van Epstein en wereldleiders die van Corona een 
pandemie hebben gemaakt die zij om ontwrichtende redenen in stand willen houden. 


Dat wordt gedaan met narcistische manipulatie van het angst effect waar Hitler ook al misbruik 
van maakte.  Je bestrijdt het ene waarmee je de bevolking afleidt en doet ondertussen het andere. 

Het andere is bevrediging geven aan de eigen behoefte van de narcist, dat is de ultieme onanie 
beleven middels macht. 

Dat soort mensen is om te kotsen en maken uiteindelijk alles stuk, ook zichzelf maar dan hebben 
ze ook alles om zich heen mee genomen de vernietiging in. 

Neem de Breivikken van deze wereld en anderen zoals die piloot die even zijn vliegtuig crashte en 
ff al zijn passagiers mee nam, gewoon psychopatisch narcisme.


Doorgeschoten narcisten geloven oprecht dat zij het juiste doen, alleen weten ze niet dat zij 
psychisch een vette persoonlijkheidsstoornis hebben die parasitair werkt als een virus. 

Voorpagina website narcistenbuster.nl staat een spreuk die toont of je narcistisch bent of niet, 
namelijk of je leeft ten koste van een ander. 


Neem de media, bijna alle media, behalve kleine vertzetsmedia, zijn in bezit van families als 
Bertelmann (RTL) en de Bertelmann groep was heel fout in WO2 en maatjes met Hitler.


Ons economisch systeem is gericht op de burger tot slaaf te maken, eenmaal een schuld/
hypotheek ben je de lul en slaaf van organisaties zoals Bertelmann of de aandeelhouders van 
Shell, Albert Heijn, De Jumbo en noem ze maar op. 
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Onze luiheid heeft de mens afhankelijk gemaakt van de ondergedoken elite/adel/adelhouders die 
nu weer onder hun stenen vandaan kruipen.   


R	 De door rekenmodellen vergeten ziel  

Ga je van al deze hiervoor beschreven voorbeelden van diverse methoden als een methodiek 
optellen kun je heel eenvoudig zien hoe de mensheid heel langzaam de vernieling in wordt 
gejaagd.  

De meeste mensen hebben dat niet door en algemene media roepen dan fake nieuws of 
conspiracy terwijl zij zelf het nep nieuws en de conspiracy’s maken/doorgeven omdat zij niet meer 
hebben geleerd om in methodieken te kunnen nadenken (associëren).


Allereerst is over de jaren het onderwijs naar de klote geholpen, dat dien je te zien in de grote lijn 
van het niet meer methodisch leren denken  maar het denken te beperken in methode’s, zeg maar 
ieder past in een hokje van een grote letterbak (of etterbak manager) en wordt aangeleerd niet 
over het schuttinkje te gluren. Mensen denken volgens aangeleerde ‘psychische scripts’.    


De Urgenda redenatie die in ieder geval in Nederland de trein aan het rollen heeft gebracht is 
slechts een rekenmodel, dat heel simpel manipuleerbaar is, en waarin de Raad van State 
naadloos is meegegaan met maar één reden, het is de wens van het Koninklijk Huis en Willem-
Alexander zit sinds 30 april 2013 aan het roer. 


Hoezo de wens van het Koninklijk Huis,

omdat zij hun bedrijf de NV Nederland willen herstructureren.

De boot qua info gemist, je zou dit desgewenst kunnen lezen; De Crinoline.

  

Als je bekend zou maken dat Nederland, met name heel Noord Nederland (inclusief de kop van 
Noord-Holland) naar de wens van het Koninklijk Huis wordt omgebouwd naar één grote 
waterstofgas fabriek waar heel veel grote windturbines en zonne-akkers voor nodig zijn en de 
aandeelhouders van De Staat de Nieuwe (en mogelijk grootste) Europese Centrale Waterstofgas 
Fabrikant en Distributeur zou worden met als waterstofgas opslag de lege aardgasvelden, zou het 
volk dan wellicht niet zo makkelijk zijn gezwicht zich te laten vermurwen dat Nederland dat op 

on-democratische grondslag goed te vinden als er best risico’s aan zo’n industrie zitten groter 
dan Aardgas.  

Dus creëer je eerst een ándere reden om het volk mee te versluieren, de klimaat problematiek. 

Voor mensen die niet groter kunnen denken dan in losse methoden, sorry, boot gemist, noem wat 
ik schrijf maar gerust ‘conspiracy’ zoals in je papieren zakdoek en mondkapje en snuit je neus er 
maar in.  

De twee oprichters van Urgenda, inclusief de rekenmethode van Jan Rotmans, komen 
rechtstreeks uit het Ministerie van Economische Zaken vandaan en met wat omwegen werd dat 
Urgenda   en de Raad van State heeft alles wat Urgenda maar eiste goedgekeurd hetgeen 
betekent dat de Monarch het wil. 

De voorzitter van de top van de Raad van State is Staatshoofd Willem-Alexander zonder openlijk 
gezag maar wel met macht. Maxi voert achter de schermen het bewind als CFO, Chief Financial 
Officer van hun familie onderneming NV Nederland.


Zoals wij en nu ook bij Weltschmerz en Bleu Tiger Studio gezegd wordt, de info ligt nu nog 
gewoon op de internet-straat. Narcisten vertellen je namelijk alles maar wel verpakt in wollige taal 
en tussen andere nonsens in. Dat kunnen doorzien vergt enige training inzake narcistische 
methoden, je dient anders te luisteren en te kijken.


Het klimaatplan is gecreëerd, ja…,  om af te leiden om een ander plan dat eronder ligt tot 
uitvoering te brengen. 

Toen Urgenda van De Staat won, hetgeen nonsens is dat dit überhaupt zou kunnen want De 
Rechtspraak is het instrument van de zogenaamd machteloze Dictator van welk systeem elke 
medewerker voor de ogen van de burgerij trouw aan de Dictator heeft gezworen, lag het plan van 
Nederland een internationale waterstofgas centrale te maken allang uitgewerkt klaar, anders kun 
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je zoiets ook niet zo snel uitrollen. In 2015 lag dat waterstofgas plan al klaar samen met de 
Urgenda uitspraak door de Raad van State.


Om zo’n plan erdoor te drukken diende het volk misleidt te worden met een klimaat dystrofie.

Urgenda is met de volle medewerking van de Raad van State de creator van die dystrofie.     

 

Heel Noord Nederland zou worden omgebouwd naar klimaat neutrale voorbeeld industrie met  
Nieuw Neerlandië als Europees voorbeeldland met hun Koninklijke Shell Product het Vrij Makende 
Waterstofgas dat bestemd is voor de Elite.

Ik zal wat artikelen bijvoegen die ik op de website onder dit stuk plaats.

 

Bij de UGS-Norg kwam in mei 2015 de derde compressor gereed over welke verteld werd dat die 
was voor capaciteit verhoging, maar, de ondergrondse gasopslag vergunning werd door de NAM 
vanaf 2011 al vér overschreden naar 7 miljard en dat deden zij met twéé compressoren op een 
niveau waarvoor aan de NAM in 2019 pas vergunning werd verleend.   

Oftewel, die in 2015 gereed gekomen derde compressor dient een ánder gepland doel.

 

Geheel anders dan hoe de regering en het bedrijfsleven het volk mee informeren, gebruikt de 
bevolking in directe zin slechts tien procent (10%) van al het aardgas dat door Nederland heen 
gaat, 90% is export en handel, ook voor de opgewekte energie betaald de burger veel middels de 
energienota plus belasting, dus … de Elite ligt in een deuk van het lachen.  


Urgenda en anderen creëerden vervolgens een klimaat probleem op basis van een rekenmodel 
waarmee aan de bevolking (onderzaten, slaven) angst is gepresenteerd vanwege de ondergang 
der aarde als we niets doen. Feitelijk ligt de totale klimaat problematiek juist bij de groot industrie, 
de psychopaten, maar dat terzijde. 


Terwijl iedereen druk is met zorgen maken, zonnepanelen, warmtepompen, goed doen voor het 
klimaat gebeurt er allang iets anders dat dan allang is uitgewerkt aan de keukentafel van de 
Koninklijke Familie en groot industrie, de ombouw van hun business model naar een waterstofgas 
bedrijf.      

Dat is absoluut heel mooi, zolang je dat maar niet doet ten koste van gewone mensen want dan 
wordt het een wel heel narcistische herstructurering.

Om reden van enkele nog wel wakkere protesterende vrije zielen werd het plan versneld en werd 
het stopzetten van de gaswinning in de zomer van 2018 door Wiebes teruggebracht naar 2022 en 
de ombouw naar waterstofgas, die bijna geen mens ziet omdat die druk zijn met de wereld te 
redden ten behoeve van het klimaat vermenigvuldigd met de Corona angsten, is dat het allang 
uitgewerkt plan van de aardgas leidingen worden aangelegd voor de overgang naar waterstofgas. 

Zo’n plan uitwerken en in gang zetten neemt vele jaren van voorbereiding. 


Met de aankondiging door Wiebes dat de aardgaswinning medio 2022 zou worden stopgezet 
vernamen ondergetekenden door hun gevoeligheid dat de winning en leeghalen van alle putten in 
het hoogste tempo is gezet opdat alle gasputten zo leeg mogelijk zijn en niet alleen voor de oude 
aardgas handel maar voor de nieuwe waterstofgas handel. 

Van daaruit dat ik een tijd terug Noord-Nederland al vernoemde naar de Provincie Hindenburg en 
dat nu completeer als Provincie van Nieuw Neerlandië. 


Op 10 juli 2020 bracht mijn oud collega Serge Vinkenvleugel bij RTV Drenthe het nieuwe nieuws;

Waterstofgas helpt met oplossen stroomnetwerk, dat is niet met een onderzoekje bedacht, dit is 
het uitrollen van een doordacht plan, neen, geen conspiracy. 

De conspiracy bestaat uit het dom houden en verzwijgen voor het volk zodat de democratie wordt 
uitgeschakeld. 

Verder wel heel significant brengt Serge een narcistische boodschap namens de NAM-Koninklijke 
Shell en de Koninklijke Familie en Serge zo ik hem gekend heb beseft dit absoluut niet:


Bij de voor & nadelen beschreven in het artikel van Serge staat geschreven;

Als je heel veel waterstof hebt geproduceerd kun je het ook nog tijdelijk opslaan in de bestaande 
leidingen of opslagplekken die nu voor aardgas worden gebruikt. 
Ja ja, in juli 2020 werd de boodschap van Marjan van Loon (Shell) met een heel klein 
tussenzinnetje terloops in de openbaarheid gebracht.  
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Opslagplekken die nu door aardgas worden gebruikt worden waterstofgas opslag plekken, dus 
niet alleen die zoutkoepels; UGS-Grijpskerk, UGS-Norg en UGS-TAQA B.V. te Alkmaar van Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten, ook vrienden van de 
Nederlandse Koninklijke Familie. 

Je moet niet het geld volgen maar de olie, het aardgas, water en straks waterstofgas. 

Alle bewoners van de nieuwe Provincie Hindenburg ondergaan nu en straks de business van de 
Koninklijke Familie te Noord Neerlandië.

 

Toen Urgenda haar gelijk haalde lag het ombouw plan van aardgas naar waterstofgas allang klaar, 
inclusief het maken van de benodigde windturbineparken, zonneparken, etcetera.

Burgers hebben zij niet nodig, teveel burgers staan eerder in hun weg. 

Iedereen was met gaslighting gefocust op klimaat, toen met een Corona saus overgoten (Corona 
betekent Kroon), de onderliggende reden was geruisloos met salamitactiek Nederland verbouwen 
van Aardgasland naar Waterstofgas land. 


Zo lopen de acht nieuwe buizen gewoon al strak langs een woonwijk dwars door Sneek, vlak 
achter de huizen en iedereen slaapt verder. 


Noord Nederland wordt ook steeds meer en meer natuurgebied, kijken jullie wel eens langs de 
snelwegen…, wie betaald de opkoop van dat landbouw grond allemaal?!


Alle beloften tot uitbetaling van schadevergoedingen door de aardbevingen in Groningen, waar 
blijven die, het is allemaal pappen en nathouden. Sigaren aanbieden die een lege huls blijken te 
zijn. 


Dreigen dat het Hoofdkantoor van Shell weg gaat als zij niet hun zin krijgen. 

Rot op met dat hoofdkantoor, dat is alleen leuk omdat het dichtbij het huis van Alexander staat, 
de Waterstof industrie blijft echt wel veilig gesteld in aandelen beheerd door de ABN-AMRO vaak 
op eilanden zoals Nassau. 


Al die windturbines die Laag Frequent uitstoten, al die zonneparken zijn bedoeld als energie voor 
diverse waterstofgas fabrieken, Eemshaven, Emmen, ergens in Noord-Holland als de Vermillion 
put straks leeg is.   

Al die buiten warmtepompen die met Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven heel langzaam 
ernstige fysieke schade toebrengen aan de bevolking, kan de farmaceutische industrie weer meer 
pillen verkopen.  

Als je Laag Frequent gewoon kunt horen en vernemen, zoals wij, ben je eigenlijk een spion van 
wat er werklijk gebeurt en wat bijna niemand wil geloven noch wil inzien. 


Kijk, ik heb niets tegen geld verdienen, niets tegen waterstofgas, maar ik heb wel heel veel 
bezwaar tegen misbruik en er gebeurt nu wel heel veel op basis van misbruik!

Neem alleen al onze eigen situatie en er zijn er velen zoals wij en de Rechtspraak is volledig 
doorgerot ten bate van De Kroon. 


In het nieuwe plan dient het platteland van Noord Nederland goeddeels ontruimt te worden 
zonder dat de vervuiler dat hoeft te betalen, dat zit er achter. 


Hoe ‘ze’ dat doen, gewoon door het de mensen het leven onmogelijk te maken en weg te drijven 
naar massale-woon-conglomeraten waar mensen ziek worden van stralingen van Laag Frequent 
en Hoog Frequent, leven in een WIFI wolk en 5G en hun sterven middels de zorg zelf te laten 
financieren. Dat alles ook heel goed controleerbaar.


Ik heb sinds ik steeds gevoeliger wordt voor straling en ook Chronische vermoeidheid (CVS) 
oploop en van daaruit steeds meer Vibro Akoestische ziekte symptomen krijg en volledig 
toevallige ervaringen met de vernieuwde C2000 masten van politie, ambulance en brandweer en 
leger heb ondergaan steeds meer fysieke problemen.  

Ik sliep in een camper heel toevallig dicht bij C2000 masten, ernstige duizeligheid én een keer 
zelfs dat mijn brein mijn visus liet scrollen, gewoon eng om mee te maken. 

Kan ik dat wetenschappelijk bewijzen, nee, natuurlijk niet, wel persoonlijk ervaren, toen ik afstand 
nam van de C2000 mast te Sneek verdween de klacht. Veel mensen kunnen zelf gaan constateren 
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dat ze steeds meer last krijgen van vermoeidheid, of niet soms! Dénk Zélf Ná en luister naar je 
lichaam!


Wiebes die plotseling in juni 2020 aan Europa bekend maakte dat we meer moeten kijken naar 
waterstofgas. Wat toevallig zeg, heeft hij dat zélf bedacht in 2020, wow, wat slim van Kwiebes. 

Ja, Wiebes is oud Shell, dat weet iedereen.


Online platform Energy Reporters van de groot industrie community bracht op 2 maart 2020 het 
nieuws dat Shell gaat deelnemen aan het schoon energie plan in Nederland.

In dat artikel staat een quote van Marjan van Loon, president van Shell Nederland; 

“Together, we are launching an ambition that puts the Netherlands at the forefront of hydrogen 
globally. In addition, it contributes to achieving the objectives of the Dutch climate agreement and 
accelerates the energy transition. 

Over fake news gesproken… dat was geen launching/lanceren maar een deeltje van een vele 
jaren goed voorbereid en doordacht plan.

En dan de volgende quote van Marjan Shell; 

“This project offers opportunities throughout the entire hydrogen chain. In addition, it fits well with 
our New Energies aspirations and our ambitions to find new ways to reduce carbon dioxide 
emissions and deliver more and cleaner energy, at home, on the go and at work.” 


Nu dan, die onderstreepte tekst in Marjan van Loon haar quote is narcistische gaslighting 
techniek toegepast voor de slaven.

Zó werkt dat.

‘om meer en schone energie te leveren, thuis onderweg en op je werk’ 

GELUL deze plannen gaan 100% om de macht en zijn nóóit ten bate van burgers. 

  

Alle gasvelden worden met een enorm tempo door de NAM en Vermilion leeg getrokken, wij horen 
en vernemen dat, het meeste aardgas wordt geëxporteerd via TAQA dat in Alkmaar gevestigd is 
en die het Nederlands aardgas naar het buitenland verkoopt alwaar het alsnog verbrand wordt 
door ánderen omdat het zo goed is voor het klimaat. 

Ik weet niet hoeveel waterstofgas we straks kunnen opwekken in geheel Noord Nederland en 
waar dat allemaal gaat worden opgeslagen. Volgens RTV Drenthe journalist Serge Vinkenvleugel 
9zie bijlagen) dus in de leeg gepompte aardgas velden. 


Klimaat en waterstofgas is gewoon een business plan van De Kroon en zoals Willem-Alexander 
tijdens het persmoment op 20 juli 2020 al grapte ‘Corona is fake news’.    


De verbanden gaan doorgronden kan alleen als je methodisch denken kunt, controleerbare feiten 
kunt associëren, pas dan herken je het patroon ook en roep je niet heel dom ‘conspiracy denken’ 
of ‘nep nieuws’ omdat je zelf te dom bent gehouden door…. de Rijksoverheid.


Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima gingen begin 2020 op staatsbezoek naar 
Indonesië.

Corona was al uitgebroken en ook in Nederland de grens over gestoken.

Naast dat het bezoek aan Kalimantan was afgezegd vanwege een ernstig ongeluk ging het 
echtpaar toch ook nog naar Sumatra voor een bliksem bezoek. 

De route vanaf het Toba Meer naar vliegveld Kuala Namu nabij Medan, waar vandaan het 
Koninklijk echtpaar met het regeringstoestel terug naar Nederland vertrok gaat, mits per auto 
afgelegd, of mogelijk per helikopter, langs het plaatsje Tebing Tinngi, een plaats waar op Sumatra 
het énige tankstation van Royal Dutch Shell staat.

Sumatra is ruim 11 keer zo groot als Nederland. 

De route naar het Toba Meer kwam vanaf Java met een ander gecharterd vliegtuig naar Bandara 
International Airport ten zuiden van het Toba Meer.

Die route langs Tebing Tinngi was daarmee absoluut geen toeval. 

Tevens is de eerste olie, waar Koninklijke Shell, op de beurs ook wel De Koninklijke genoemd, in 
verhouding tot de afmeting van Sumatra eind 19de eeuw vlak bij Tebing Tinngi werd gevonden. 

Dat Shell Tankstation is dus eigenlijk een monument voor de eerste vindplaats van olie in 
Nederlands Indië, nogmaals, kijk maar even naar de Crinoline.

Wellicht wilde ‘men’ toch even een markering maken?
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In Indonesië werd meer uitgezonden van dat Koninklijk bezoek in 2020 dan in Nederland, ook de 
ovale tafel ontmoeting met de president van Indonesië.

Ik neem dat Willem-Alexander totaal niet kwalijk maar bij zo’n in Nederland niet zichtbare 
bijeenkomst maakte Willem-Alexander ook een slip of the tongue.

De Koning maakte excuses voor de afwezigheid van Minister Bruins in verband met de Corona 
Crisis. Vervolgens ook voor de minister van landbouw vanwege de Nitrate Crisis (stikstof) en 
aansluitend voor nog iets en dat was de Hydrognnmf… welk woord Alexander ontschoot en half 
inslikte. De Ambtenaren links en rechts naast Willem keken plots verschrikt naar de Koning toen 
hij het woord Hydrognnmf… inslikte. 

Ik kan van Hydrognnmf alleen bedenken Hydrogen en dan ook met het niet uitgesproken Crisis. 

Hydrogen is waterstof en dat is wat Nederland als voorbeeldland uitrolt. Maxima was elders bezig 
met mensen tot slaven van het elektronisch geld maken.    

Er staat een video op mijn youtube kanaal over dat gebeuren. 

Ik had die video al eerder geplaatst maar dat vond ik te vroeg. 


Tijdens de afsluitende persontmoeting in Indonesië werd aan Maxima gevraagd;

Waar en hoe kwam u in aanraking met dit hoofdtuk uit de Nederlandse Geschiedenis en de 
vraagsteller duidt met ‘dit hoofdstuk uit de Nederlandse Geschiedenis’ toch echt héél duidelijk op 
dátgene waarvoor haar man Willem-Alexander die reis zijn excuses heeft aangeboden namens 
eigenlijk zijn Familie 

Maxima gaf als eerste een ongepaste grap; Met de eerste Rijsttafel. Jezus zeg.

Vervolgens gaf Maxima wat algemene leer-voorbeelden zoals haar inburgering en gesprekken en 
maakte al snel de bocht naar haar werk voor de UN.  

Met geen enkel woord reageerde Maxima op het foute verleden van de poging de grondstoffen, 
zoals de olie op Indonesië terug te veroveren voor de Koninklijke Familie. 


Ook in de persconferentie waarin Maxima vertelde hoe ver zij in Indonesië is gekomen met haar 
namens de VN digitaliseren en het volk, het betrekken in (afhankelijk maken van) digitaal geld en 
zij benoemt een Unicorn met een stijging van 20% naar 60%.


Wat is een Unicorn, houd je vast; Unicorn is de aanduiding voor een tech startup die, door 
investeringen en fundraising, een marktwaarde van minimaal een miljard heeft. Vrijwel altijd gaat 
het om disruptieve technologie, zoals Airbnb, Snapchat en Dropbox. De overtreffende trap van 
unicorn is 'decacorn': startups die minstens 10 miljard waard zijn.   
Oftewel, daar mag Maxima dan heel trots op zijn daar weer Koninklijke, of nee, United Nations 
medewerking aan te verlenen, en dat is geheel zoals de zakelijke geschiedenis van de Koninklijke 
Familie al vanaf Willem de Eerste in 1815 laat zien, zie De Crinoline.  

Tevens komt dat gedrag overeen met de inhoud van dat eerder genoemde interview met Karel van 
Wolferen waarin ook hij dat soort gedrag van de macht middels geld duidt. 


Als je het dan ook nog even over disruptief hebt kom je ook al snel terecht bij de eilanden Banka 
Biliton, ook al over geschreven in De Crinoline. Dat eiland heeft over de eeuwen pas een ware 
disruptie meegemaakt, bewonder dat maar op Google Earth. Het nu megalomane Billiton is ook 
medio half 19de eeuw met geld van het Koningshuis opgestart.  


Vanaf een management websight;

Omgaan met disruptie 
Zelf disruptief worden is natuurlijk een buitengewoon uitdagende doelstelling. En waarom niet. Dit 
kan aan de hand van het disruptiemodel met de zes kwetsbaarheden. Wat kunnen we doen om de 
kwetsbaarheid van onze sector uit te buiten en te exploiteren ten eigen bate? Het zal u niet in dank 
worden afgenomen in de sector maar waarom wachten tot een ander de boel overhoop gooit met 
u erbij? 
Heeft u al aan de mogelijkheid gedacht om als platformorganisatie te gaan functioneren. Ook dan 
kunt uzelf disruptief worden. Doorgaans zult u dan ook moeten investeren in slimme technologie. 
‘So what’ als het kiezen is tussen de dood of de gladiolen? 

Zo werken narcisten dan wel psychopaten, alles mag stuk en ze zijn er nog trots op ook.  
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Nou, nu is het punt gemaakt dat je narcisme/psychopathie niet mag missen bij beschouwingen 
geven op de wereld, doe er iets mee of roep ‘conspiracy terrorist’ tegen mij, vind ik ook goed.  


Het komt neer op allemaal dezelfde psychopathische manipulatie en ja, de beschaving gaat niet 
kapot aan het klimaat noch het geld zelf maar inderdaad aan het narcisme dat de bron van die 
zieke machtsdrang behelst.


Weet je wat het is beste mensen, medeburgers,

het is het narcisme, oftewel het denken binnen banken en mensen met macht middels geld dan 
wel seks, vanaf een gewoon gezin tot heel groot zoals aandeelhouders van energiebedrijven die 
de wereld zullen vernietigen, niet de gewone aardgas gebruikende mensen, noch de brandstof 
zelf. Het is de narcistische mens. 


	 Dus nog maar even de nadruk op de ziel van de mens


Langdurig onder narcisten hebben geleefd, waarvan zeker één van de buitencategorie is, met al 
mijn rijke andere levenservaringen snap ik inmiddels hoe iemand die zonder dat bewust te 
beseffen zich vanuit liefde en empathie altijd aan de psychopaat zal aanpassen. 

Psychopaten werken altijd vanuit machtswellust, verdeel over geld of seks of in die combinatie. 

Als je op die management website hierboven gaat neuzen zie je genoeg inhoud die 
disinhibitioneel narcisme laat zien én zij geloven heilig in zichzelf. 

Psychopaten kiezen hun prooi dan ook doelbewust uit de groep empathische mensen die het 
gedrag der narcisten niet snappen, de empathische mens is namelijk beter te manipuleren.

Vandaar ook dat het onderwijs zo is afgevlakt en kleuters al gewend zijn beoordeeld te worden op 
hun rekenmodel (energie - slaaf), zo wordt een volk beter manipuleerbaar en mensen minder 
zelfzeker en dus ook gevoeliger voor angst.


Middels de manipulatie der narcisten/psychopaten kan een mens van de eigen ziel (inborst) 
wegglijden, de manipulaties lopen via de salamitactiek (plakje voor plakje) en de mensen met 
angst volgen de manipulaties van de hen aangeprate angsten stapje voor stapje tot zij op een 
dag, als zij al uit hun manipulatieve droom wakker worden, hun ziel hen toch duidelijk maakt dat 
er iets niet klopt en bemerken zij dan pas dat ze in hun leven middels manipulaties helemaal 
ergens anders terecht zijn gekomen dan ze ooit konden bevroeden over zichzelf.   

Al die angst voor het Corona virus is net zo’n psychopathische manipulatie! 

Zij die wakker worden zijn de mazzelkonten en hebben hun ziel weten te behouden. 


Of je nou samenleeft of werkt met een narcist/psychopaat die zich met macht bezig houdt ga je 
vanuit de beste bedoelingen de eigen ziel zélf verbuigen om de hang naar macht van de 
psychopaat te bevredigen omdat je daartoe gemanipuleerd wordt.

(vandaar ook de website narcistenbuster.nl als kennisbron bedoeld is voor overlevers)   

Beter voorkomen dan genezen want het herstel na narcistisch misbruik duurt lang. 

Overleven doe je samen en ook dat ‘samen’ wordt in de Corona tijd misbruikt door narcisten 
omdat de basis onder het Corona drama niet het virus maar de disruptie van de wereld door 
machthebbers is. 


Luister je niet naar dat innerlijke stemmetje van je eigen ziel, gaat een mens zichzelf overlopen, de 
eigen lichaamsgevoelens overlopen, net zolang tot die mens de innerlijke signalen niet meer voelt. 

(ze zouden dit op de lagere scholen moeten aanleren, maar dát wil de Rijksoverheid dus niet! 

Vandaar mij eerste retorisch bedoelde website HoeDenkIk.nl al in 2011)

De mens die toegeeft aan de manipulator geeft steeds meer van de eigen ziel op & weg en juist 
dát willen machthebbers graag, vandaar dat het volk wordt weggehouden van het aanleren van 
het zelfdenkend vermogen. 

Machthebbers laten je middels manipulaties, ook wel management genoemd, van je innerlijke ziel 
wegglijden opdat die manager dan makkelijker macht over jou kan hebben en houden.

Dat jezelf besparen is een kwestie van de werking van de eigen ziel kennen, snappen en zuiver 
houden, er komt namelijk altijd weer een keuze moment en niet kiezen is ook een keuze en wel 
degelijk passief meedoen met het machtspel der psychopaten. 

Bij de meeste mensen met macht, de meeste zijn psychopaat, is de ziel hartstikke dood.

De wereldmacht is in handen van psychopaten en dat weet je niet van hun uitgesproken of 
geschreven woorden, maar zie je aan hun daden en zichtbaar gedrág. 
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Ik ga even werken met een actueel en heftig voorbeeld 
zodat mensen meer inzicht kunnen krijgen hoe 
psychopaten ook met mogelijk u te werk kunnen gaan en 
ik weet dat uit ervaring, het is dus geen conspiracy denken 
noch nep kennis. 

Het kan uw partner of familielid zijn, hetgeen u gewoon en 
heel begrijpelijk niet kunt en wilt inzien omdat je jezelf niet 
kunt voorstellen dat die ander een psychopaat is.

Psychopaten hebben ook nog eens heel vaak een 
geweldig charisma ontwikkeld. 


Ghislaine Maxwell is de partner geweest van Jeffrey Epstein, wie kent die eikel niet.

Ik ken hen verder niet maar in zo’n relatie kan middels manipulatie het seksleven weggegleden 
zijn naar hoe de narcistische zijde dat wenste en de empathische partner heeft niet door hoe die 
zelf plakje voor plakje afglijdt richting de versluierde ware wensen van de vaste narcistische 
partner. Om de goede lieve vrede past de empathische zijde zich steeds verder aan de 
psychopaat aan. 

Ergens knaagt er wel iets in de ziel maar je hebt nu eenmaal trouw beloofd aan de partner en 
poogt er maar het beste van te maken.   

Dan komt dat moment van de ‘keuze maken’ mits je jezelf als mens bewust bent van het feit dat 
je ook een andere keuze maken kúnt (zie de kreeft keuze).

Ik kan en ga niet zeggen dat dit met die Ghislaine Maxwell als volgt is gegaan maar het kán wel 
want zo algoritmisch werkt de psychopaat.

Ghislaine heeft mogelijk geen keuze vanuit haar ziel gemaakt en is net zo gestoord geraakt als 
haar ex partner en is meisjes gaan ronselen voor de psychopathische behoeften van haar man, 
psychopaten doden hun eigen ziel. 


Kijk nog even terug op die management website over disruptief denken, dat geeft dystopie 
hetgeen door onderontwikkelde nep journalisten die het nep nieuws maken word weggezet als 

‘conspiracy denken’.

De woorden disruptief & dystopie kent het automatisch woord correctieprogramma van Apple niet 
eens.  

De corona hoax is ook zo’n disruptieve manipulatie gepleegd door de Rijksoverheid met Mark 
Rutte met zijn Mark Twerking en onderwijzer Hugo de Jonge en het net zo onwetenschappelijk 
RIVM op kop. Heel veel wetenschap is geen wetenschap maar een rekenmodel.


S 	 Het beschreven alfabet A t/m S = ‘as’  
Mijn variant op  van stof zijt gij  is;

Van as zijt gij en tot as zult gij wederkeren…


Een dystopie is exact wat de nieuwe wereldleiders, of wereldlijders zoals onder andere de 
Rockefeller’s, Rothschild’s, Gates, internationale banken en vele andere met de dode ziel 
aanrichten.

Zij denken in ‘familie opstellingen’ en dragen hun erfenis over hun generaties heen. 

Neen mainstream media, niet oordelen, gij zijt te onontwikkeld en ook gij zult net als ik tot as 
overgaan, net als de narcistische zielloze verdelgers der aarde.


Ja, er is hoop, namelijk als ook jij opstaat en de bevolkingen stimuleert ook uit het systeem van de 
psychopaten te stappen dat ook Maxima Zorreguieta zo zorgvuldig samen met de UN aan het 
opbouwen zijn …

van aswoensdag zal het niet meer komen…


Alex, ach die maakte bij het persmoment op 17 juli 2020 gewoon een geintje over Corona.

Kroon-princes Amalia reageerde tegen de media vanwege de afstand ja Corona hé en papa 
reageerde iets later met dat is fake news waaraan hij een grimas toevoegde. 
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Is Willem-Alexander op dat moment met die 
grap net een gewoon mens of is het een 
wollige verhulde waarheid zoals narcisten/
psychopaten hun boodschap verhuld en 
terloops plachten te brengen.

Ik bedoel, welk Koninklijk echtpaar gaat er 
nou in Corona tijd bewust toch op zakenreis 
naar Indonesië en leggen hun leven daarmee 
in de waagschaal… of deden zij dat niet…

Sprak Willem-Alexander niet gewoon de 
waarheid om de disruptie ten bate van de 
Waterstofgas Unicorn te bewerkstelligen…

Hij vond zijn grap zelf in ieder geval érrug leuk. 

 


	 Verstoren; ’So what’ als het 	 	
	 kiezen is tussen de dood  
	 of de 	gladiolen? 
Is op narcistische wijze het doelbewust 
verstoren van handel, de samenleving en het 
leven van mensen het nieuwe normaal…

Is dat de moraliteit van de nieuwe wereldorde. 


Disruption mag volgens de 10 handelsregels (geboden) van de United Nations niet eens want die 
handelsregels stellen dat je niet zomaar verbeteringen mag plegen die ten koste van 
verslechtering van het leven van anderen gaan 

en dan stelt die management website dus kennelijk ‘so what’. 

Bij de Koninklijken wereldwijd denken ze er net zo over, dat zie je aan hun gedrag.


Disruption is het Engelse woord voor; verstoring.


Het Corona virus wordt door de psychopathische regeringen, welke WHO vertegenwoordiging op 
11 maart 2020 officieel verklaarde een pandemie te zijn, zij misbruiken Corona als angst hoax als 
actieve poging een wereldwijde verstoring te bewerkstelligen ten bate van een nieuwe wereld 
economie waarbij heel veel mensen zullen vervallen tot de bedelstaf.

De sterfte cijfers van het RIVM overschrijden feitelijk niet eens het normale jaarlijks gemiddelde 
sterftecijfer en aan virussen sterven ieder jaar mensen, zeker ook ouderen die al complicaties 
hebben, Corona is daarmee een volstrekt normaal gegeven. 


‘So what’ denken zij die de economische belangen van een kleine groep vertegenwoordigen  
als het volgens de psychopaten kiezen is tussen de dood of de gladiolen? 
Dan gaat het dus over de economische dood van steeds machtiger willen worden van en door 
psychopaten en de functionele psychopaten die hen ondersteunen hebben dat niet eens door.


Film The Matrix wordt door velen als een dystopische film gezien, oftewel een fictie film die gaat 
over een toekomst van de aarde/mensheid.

Ik zie dat een beetje anders, The Matrix is gewoon de moderne versie van de film Soylent Green 
uit 1972 die een beeld schetste op 2022, ook weggezet als dystopische film maar bekijk en 
vergelijk die films nog maar eens even…

Besef dat alle grote film industrieën al vele decennia lang in de sturende handen zijn van de 
rijksten der aarde. 


In The Matrix, (het tweede deel is een beetje traag door de lange dystopische vechtpartijen en een 
hele lange erotische afleiding) wordt de mensheid weggezet als dat die nog te kampen heeft, lijdt 
aan & onder, beperkende kwalijke zielig eigenheden zoals liefde & gevoelens. 

In de film wordt een wereld zonder gevoel nagebootst waarin de resterende mensen overgaan 
naar deels machine (A.I. artificial intelligence) en de natuurlijke mens wordt weggezet als een 
onderontwikkeld schepsel.    
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In de Matrix leven de resterende mensen in een stad binnen-in de aarde alwaar ze ook daar weer 
dezelfde fout blijven herhalen, de narcistische hiërarchie die het enig de mensheid vernietigend 
ware virus der menselijke beschaving is vanwege de onbalans met empathie, zijnde de liefde. 

In de eerste aflevering van The Matrix zie je zelfs het vergelijk van de mens die door de 
psychopaten wordt gebruikt als de bron van energie. Een werknemer die gelijk staat aan een 
Duracel batterij die je weggooit als je die hebt leeggezogen. Voltooide levens worden vernietigd 
en die lichamen worden opgelost en die oplossingen worden weer hergebruikt als voeding voor 
de industrie waar op kunstmatige wijze nieuwe mensen worden geproduceerd, zeg maar op een 
manier waarop de landbouw nu al nieuwe groenten kweekt in kassen op hydrocultuur los van 
aarding.


‘Aarding’ van de mens is van vitaal belang voor de gezondheid, los van aarding komen mensen 
los van hun lichaamsgevoelens en verworden mensen dingen als bronnen van te gebruiken en 
misbruiken energie voor en door de rijken, moderne slavernij met de TV als afleiding.

De gehele klimaat problematiek is ook een hoax ten bate van de kleine groep rijken, de afgelopen 
maanden al opgelet wat er met de hemel gebeurd middels het weinige vliegverkeer.

Waterstofgas is niet bedoeld voor de 7 miljard mensen, waterstofgas is bedoeld voor de happy 
few die bedoeld zijn over te blijven. De 500 miljoen die beschreven staan op de Georgia Guide 
Stones. Die staan daar toch echt ongestoord sinds 1980, bijna in de ‘achtertuin’ van de 
toenmalige zittende president Carter. 


Al die windturbines en zonneparken zijn bedoeld om het waterstofgas te kunnen produceren, het 
steeds meer losgeraakt zijn van het lichaamsgevoel door en van de mens verklaart waarom 
mensen heel veel zaken niet meer ervaren of snappen, de mens die middels commerciële 
propaganda en schamel onderwijs en aanleren volgens methoden te denken steeds meer een 
zombie wordt.

De overgang gaat langzaam en is al in voorbereiding sinds de Club van Rome is opgericht, sterker 
nog, na de test van de Tweede Wereldoorlog is die handelsoorlog gelijk al doorgezet met als 
eerste de oorlog tussen het Nederlands Koningshuis en het zich vrij vechtend Indonesië, en ook 
dat maakte niets uit omdat ook in Indonesië het narcistisch virus heerst en na vertrek van 
Koninklijke Bloede de Indonesiërs daar zelf door gingen en dat ook gepaard gaande met veel 
stromend bloed vanwege de macht verder ging met huishouden.    


Dan nog even dat aparte beyond genot dat psychopaten hebben, dat bij het gewone volk mind-
twistend effect heeft, hun zieke humor.

Ik kan echt zeer zieke perverse humor van psychopaten uit mijn verleden delen maar doe dat 
maar beter niet. 

The Matrix, eerste film, uitgebracht in 1999, is bijna geheel een computer animatie film en is 
geheel gemaakt met CGI techniek, Computer-Generated Imagery, bekijk die film eens goed en zie 
eens hoe goed zij dat toen al konden. 

9/11 is gedateerd op 11 september 2001. Dat met die vliegtuigen en het geheel instorten van de 
towers tot in de kelders kan natuurkundig niet verklaard worden met als oorzaak twee vliegtuigen, 
noch de ontstane brand. Er is inzake de vliegtuigen al heel lang gesproken over CGI technieken.

Het is een vaststaand feit dat na de 9/11 ramp, ergens tussen de nog wel staande gebouwen in 
een zijstraat, er een neergestorte vliegtuig motor van een van de vliegtuigen was gevonden, het 
bleek echter een motor van een geheel ander type vliegtuig dat werd gevonden, is die motor daar 
‘neergelegd’, nou héél super dom of was dat zieke humor van psychopaten omdat ze ervan 
genieten dat mensen zo dom zijn alles maar te geloven.


President Obama die een rebelse muziekgroep op TV met een glimlach als zijnde humor toesprak 
weg te blijven bij zijn dochters omdat ‘zij anders niet zullen weten wat hen zal overkomen’, 
doelende op drones. Binnen ‘no time at all’ had die muziekband zichzelf opgeheven.    


Waarom stuurt Elon Musk een raket de ruimte in met live stream en ‘live applaus geluiden’ net 
zoals het in de studio van Lucille Ball gebeurde in de vijftiger/zestiger jaren van de vorige eeuw. 

En dan een Tesla door de ruimte laten zweven en iedereen gelooft dat ook, dáár genieten 
narcisten nou van. 
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Waarom maakte Koning Willem-Alexander op 20 juli 2020 nou zijn grap ‘dat is fake-news’, is dat 
nou echt grappig met volgens het RIVM op 7 juli 2020 nog vastgesteld Corona dodental van 6132 
mensen?


Exact is het niet vast te stellen maar eind februari was al bekend dat Corona in Nederland was 
gearriveerd. 

Op 2 maart is de eerste Corona infectie in Indonesië vastgesteld.

Op 6 maart 2020 viel volgens het RIVM de eerste Corona dode in Nederland.

Op 10 maart 2020 gingen Willem-Alexander & Maxima toch op zakenreis naar Indonesië, 

genaamd een Staatsbezoek.

Op 9 maart was er een bootongeluk op Kalimantan waar het Koningsechtpaar op 12 maart heen 
zou gaan, Kalimantan werd afgelast en het Staatsbezoek bekort van 13 maart naar 12 maart 
2020. 

Op 11 maart 2020 maakte de WHO bekend dat Corona een pandemie was, oftewel een 
wereldwijde ziekte zoals zoveel ziektes dat zijn.

Op 11 maart 2020 viel officieel ook de eerste Corona dode in Indonesië.   

Tijdens de ontvangst van het koninklijk paar door de president van Indonesië aan het ovale tafel 
overleg werd nog geen afstand gehouden, wel werd er gegroet met een Namasté.

Hoe laat het Koningspaar weer thuis was in Nederland is mij onbekend, vermoedelijk pas op de 
13de of laat de 12de maart.

Op 20 maart hield Willem-Alexander een Corona toespraak en kondigde hij officieel al het 
‘eenzaamheid-virus’ aan (dat door Corona werd veroorzaakt).   

De in de media wel verkondigde trage reactie op de Corona uitbraak , het achter de feiten 
aanlopen fenomeen, is exact wat een disruptie nodig heeft om dingen heel snel te veranderen;

verstoring.

Op 4 mei 2020 op De Dam haalde Willem-Alexander ook weer de door hem op 20 maart reeds 
verkondigde eenzaamheid aan, op 4 mei echter zonder daarbij het woord virus te gebruiken en 
het abnormale niet normaal te gaan vinden. 

Wie zegt mij nu, wat de Koning hierover ook zal zeggen, of Zijn grap dat Corona fake news is op 
20 juli een grap of een narcistische-genot-grap was. Amalia voelde het wel aan en corrigeerde 
haar papa gelijk na zijn fake-news grap met, pap, dat zeg je niet, en zij keek haar vader er ook zo 
bij aan, maar pappa Koning vond zichzelf gezien zijn mimiek toch wel heel grappig.

Inderdaad ja, al die RIVM geregistreerde 6173 doden per 7 juli 2020 zijn bijna allemaal dood door 
een combinatie met andere ziekten, dus wie belazerd hier landelijk wie.

En met die mondkapjes en afstand moeten houden van en door Herr Rutte en Doktor Hugo de 
Jonge, voor een normale virus ziekte kweken zij disruptie binnen de samenleving, main stream 
media doen vol gas aan de bewerkstellig van die economische disruptie mee. 

Het doel is financiële disruptie ten bate van een nieuwe wereldmacht dus zijn Rutte  De Jonge en 
de reguliere main stream media een gevaar voor de samenleving.

Onze aardgas klimaat waterstofgas leugenaar Kwiebes even niet vergeten mee te nemen… 


	 Oorlog & het Stranden van Dolfijnen en walvisachtigen 

Het was 1979 toen ik met mijn ouders een opdracht uitvoerde voor een Australische film 
productie maatschappij ‘Golden Dolphin Films Pty ltd’ onder de titel; STRANDED.

In het Dolfinarium heb ik op mijn 22ste nog met de filmcamera opgetuigd met een fisheye lens en  
een visje in mijn andere hand in de mast boven het water van het Dolfinarium gehangen en 
sprongen de dolfijnen bijna de lens in, dat was kicken.  

Die documentaire van 50 minuten was in 1980 gereed en is wereldwijd verkocht. 

‘Stranded’ explores the mystery of whale standings and the various attempts to explain why such 
obviously intelligent creatures apparently commit mass suicide. Massa zelfmoord.

Opnamen waren onder andere bij het Dolfinarium, in het archief van Artis, de Nederlandse Marine 
te Den Helder op de Waddenzee met gesprekken over gevolgen van Sonar op de walvisachtigen.

Dat heeft fucking 40 jaar geduurd voordat in Italië en in Nieuw Zeeland met officieel onderzoek is 
bewezen dat massa strandingen veroorzaakt waren door onder andere Sonar.

Sonar bestaat uit Hertz Golven en samen met de enorme dreunen die gemaakt worden met het 
bouwen van windmolenparken op zee de oren van de walvisachtigen beschadigen waardoor die 
stranden en sterven, mooi hé. 
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Onder oorlog en de doorgeslagen economie ligt áltijd één en dezélfde oorzaak; 

doorgeslagen narcisme. 


Narcisten, dan wel psychopaten misbruiken ten bate van hun macht zelfs het angstmiddel het 
PFASnarcisme, teveel-boerennarcisme, stikstofnarcisme, CO2narcisme, klimaatnarcisme, 
aardgasnarcisme en het Coronavrirusnarcisme, lockdownnarcisme en wat nog komen gaat.

Wordt tijd dat bekend wordt dat de enige ware reden van de ondergang van de mensheid als  
diepste oorzaak gelegen is in het doorgeslagen narcisme.


Machthebbers, politiek noch mainstream-media willen niet aan dat fucking narcisme onderwerp 
omdat het dan over hén zélf gaat, dan maar liever PFAS, aardgas, klimaat en Corona want aan die 
onderwerpen kunnen ze veel geld verdienen en die onderwerpen liggen heel fijn allemaal buiten 
hun narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Voor de meeste burgers geldt deze angst ook want het narcisme wordt hen al decennia middels 
indoctrinatie en propaganda met de paplepel ingegeven hetgeen heeft geresulteerd in een grote 
hoeveelheid mensen die inmiddels op niveau van het millenniumisme denken.  


Het heeft ruim 40 jaar geduurd voordat overheden pas mondjesmaat gaan erkennen dat vele 
Dolfijnen en walvisachtigen stranden en sterven door narcistisch handelen van de mens… 

ja van de mens vanuit eigenbelang.

En onder andere het Staande Laag Frequent van de UGS-Norg, buiten-warmtepompen en 
windturbines doen qua gezondheid niet anders met de mens.

De beperking van narcisten is dat zij niets positiefs leren ten bate van anderen maar wat zij ook 
zeggen en beweren altijd alleen maar met zichzélf en hun eigen belang bezig zijn…


Who flew over the coocoo’s nest 💸   met een lepel in de bek en een lepel in de kont 

en wie vliegen er allemaal zo de wereld rond. 


En is die wereld van ons eigenlijk wel rond 🪐 🔭 🌎  kwestie van zélf kijken en nadenken 👀 

Als je de psychopathie door krijgt ga je wat er gebeurt in de wereld pas echt anders bezien.


Wie weet, wellicht nog tot een volgende keer, 


binnen kleuterbordeel Justitie Nederland vinden ze mij omdat ik me zo vrij uit over narcisme


straks weer een gevaar voor de samenleving 😂 


ik schijt namelijk op de Corona Hoax en de Koning doet dat gezien zijn grap kennelijk ook.


Robbert
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