16 oktober 2020

De Narcisten Buster
het vernietigd zelfdenkend vermogen
De overheid en wetenschap houden de pandemie-leugen als ook de dB(A)-leugen doelbewust in
stand.
Voordat ik de internationale pandemie-leugen 2020 in een ander stuk met als titel “martelen” ga
vergelijken met de prima uit te leggen internationale-dB(A) leugen, die beiden zowel fysiek als
psychisch nogal wat overeenkomende bijwerkingen hebben voor de gezondheid van de mens,
wil ik graag eerst het afgebrokkeld zelfdenkend vermogen nog even tegen het narcistisch daglicht
houden.
Het venijn zit in de staart van dit, voor mijn manier van denken, kort betoog!
Een veelheid der mensen heeft vaak wel een eigen mening maar beseft niet meer zelf waarop die
de eigen mening baseert, het zijn vaak volgers of in onmacht rond krijsende meningen op social.
Tijdens mijn bezoek aan de lokale plattelandsdrogist op 15 oktober 2020, in het land dat gehuld is
met een angstsluier gecreëerd door overheid en wetenschap, op dit moment doodsoorzaak
nummer 1, werkt mijn zelfdenkend vermogen gelukkig nog goed.
De samenleving drijft op dit moment op nonsens regels en een deel dat nog wel nadenkt vanuit
het zelfdenkend vermogen pikt het niet meer.
De rijksoverheid wil niet dat mensen zelf nadenken, het volk dient slaafs te volgen wat de
narcistische leiders willen.
Ja, narcistisch want als ook leiders on-controleerbaar en on-corrigeerbaar zijn, is er in hun denken
in het onderwijs al wat kapot gegaan, namelijk hun empathie. Laat ik hier nu maar niet op in gaan
want anders mist u mijn pandemische drogist ervaring.
Gevoed door angst dragen de meesten in de winkels de dwingende mondkapjes,
de vraag is dan waarin die kapjes werkelijk dwingend zijn want die dragen is medisch vrij zinloos
en de mondkapjes zijn gelijkend een fascistisch dwangmiddel ter bevordering van de algehele
angstgevoelens die mensen, net als lage bas-geluiden psychisch en daarmee fysiek ziek maken.
Bij de drogist hangen diverse hygiene maatregelen, teksten, ontsmetting spul waardoor de
mensen steeds ontvankelijker worden voor virussen omdat je daarmee je weerstand, oftewel je
innerlijk immuunsysteem zelf verder helpt slopen.
Nou, dat spul gebruik ik dan toch maar even voor de goede lieve vree maar een mondkapje draag
ik niet omdat ik chronische long problemen heb.
Ik stap de winkel in en zie de route aangegeven die mij, net als bij de Ikea, een afgedwongen
route laten lopen. Maar die route die een “regel” van deze winkelier is, biedt op dat moment geen
enkel mens méér veiligheid, in die route die mij zeker zo’n 15 meter extra wil laten lopen bevinden
zich diverse winkelende mensen en ik hoef alleen bij de balie zijn, twee meter van de voordeur af,
om pilletjes te kopen.
Als ik dus de short-cut neem, gewoon drie stappen recht door waar niemand anders staat,
behoud ik veel meer afstand van iedereen in de winkel en bespaar ik de winkel mijn rondgang
door de héle winkel, inclusief de uitstoot van deeltjes uit mijn zuurstof systeem (longen). Ik wacht
op de meest mogelijke veilige manier achter een plakstrip op mijn beurt, zegt de winkelier tegen
mij “meneer, wilt u voortaan de route volgen net als die mevrouw”, nou, er waren wel meer
mensen in die beperkte winkel dan alleen “die andere mevrouw”, ik denk wel de limiet van wat
qua vloeroppervlak gelijk binnen mag zijn.
Braaf zei ik tegen de winkelier dat ik dat de volgende keer doen zal, ik had geen zin de discussie
aan te gaan maar had dat wél moeten doen want wat je in dit simpele voorbeeld ziet is dat
mensen niet meer logisch nadenken maar onnadenkend gewoon opgelegde regels volgen.
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Ja, ja, Minister Hugo de Jonge, dat is om de situatie te controleren ja, ik weet het… maar Hugo,
het gaat om de wáre onderliggende reden van die controle want die pandemie bestaat niet!
Ook Jan Storms, schrijver van “de psychopathie op de schop”, onlangs in Café Weltschmerz te
zien, zegt dat je bij psychopathie altijd dient te kijken naar wat de ware onderliggende reden van
een argument is.
Neem alleen al die uiting van Rutte “ze moeten hun bek houden” (voetbalsupporters).
Bij bovengemiddeld narcistisch gedrag is altijd sprake van een omgekeerde waarheid.
Mark jij bent een hoogbegaafd manipulator dus welk belang heb jij onder jouw Crinoline
verborgen hangen!?

Wikipedia; Hugo Mattheüs (Hugo) de Jonge
Biografie
De Jonge is geboren in Bruinisse waar zijn vader predikant van de Hervormde kerk was. In verband
met het beroep van zijn vader woont het ouderlijk gezin later in Alphen aan de Rijn en Zaamslag.
De Jonge haalde in 1995 zijn havo-diploma (Oud-Beijerland) waarna hij de opleiding tot leraar in
het basisonderwijs volgde aan de Ichthus Hogeschool in Rotterdam. Hij behaalde daarna aan de
Octaaf P.C. Academie voor Schoolmanagement in Zwolle het diploma Schoolleider Primair
Onderwijs. Na een vijftal jaren in het onderwijs actief te zijn geweest, werd hij in 2004 op
voorspraak van oud-Kamerlid Jan de Vries beleidsmedewerker Onderwijs van de Tweede Kamerfractie van het CDA. Van 2006 tot 2010 was hij werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap, onder meer als politiek assistent van de ministers Van der Hoeven en Van
Bijsterveldt en als Programmamanager Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs.
Wethouder
In 2010 werd De Jonge benoemd tot wethouder van Onderwijs, Jeugd en Gezin in de gemeente
Rotterdam. De Jonge pleitte in 2013 bij Knevel & Van den Brink na een stapeling van problemen
bij de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun voor sluiting, evenals de fracties in het
parlement van de PvdA en PVV dat de school zou worden opgeheven, maar zij hadden daarvoor
niet de wettelijke mogelijkheden. In 2014 werd hij opnieuw geïnstalleerd als wethouder met de
portefeuille zorg. Op 1 oktober 2016 maakte De Jonge bij de start van een project in Rotterdam
bekend kwetsbare ouders, die niet in staat zijn tot verantwoord ouderschap, ervan te willen
overtuigen om vrijwillig anticonceptie te gebruiken.
Wat zou je hieruit kunnen halen als je Hugo de
Masker-man onder zijn crinoline bekijkt:
Wellicht geen praktijk man maar een man die
denkt vanuit management en besturen,
control freak mentaliteit die sterk denkt vanuit
opgelegde hervormde macht vanaf de kansel.

foto uitzending
Zondag met
Lubach

Een mij bekende narcistische vrouw vertelde
mij ooit, toen zij nog zangleider was in een
Evangelische Gemeente, dat zij het een
ervaring vond toen zij merkte wat voor macht
zij als zangleider over de leden van de
gemeente had, ze zei “als ik zeg ‘ga staan’
gaat iedereen staan en als ik zeg ‘ga zitten’
gaat iedereen zitten”, dat gaf haar een fijn
gevoel.
Narcisten krijgen van dat soort macht, zoals
Lubach zo mooi zei in hun “Hollands-Kroon”
uitzending “onder tafel een Hard-DisK”,
bij vrouwen wordt dat wel een K.K.’tje
genoemd, een Kloppende Clitoris, sorry maar
zó werkt dat in de narcistische mens.
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Hugo, als jij denkt het volk te moeten aanspreken met volgens NU.nl op vrijdag 16 oktober 2020
jouw quote;
"Adviezen zijn er om op te volgen.
Als de GGD zegt: ‘Ga met je kont op de bank zitten', dan ga je met je kont op de bank zitten.
Dan ga je niet denken dat je het beter weet dan de GGD."
Weet je jochie, die GGD is volstrekt onbetrouwbaar!
Ik heb over Fred Woudenberg, Manager GGD Amsterdam en omgeving geschreven, over zijn hart
voor laag frequent geluid overlast.
Dat staat in een van mijn laatste stukken Economisch Concentratiekamp Nieuw-Neerlandië,
ook staat daar nog zinnig leesvoer voor jou in, inzake het niet-wijze-onderwijs waar jij ook al de
hand in hebt gehad, vanwege de macht, dat zijn de lusjes onder de onderwijs Crinoline.
Mensen die doen zoals jij je gedraagt, daar moet
je juist van weglopen en hen de rug toekeren,
en wat zegt de onderwijzer dan, die zegt bij
herhaling dat hij de kindjes wel zal straﬀen.
Ik weet dat jou corrigeren zinloos is Hugo, ik
schrijf dit dan ook voor anderen.
Jouw zaadleiders zijn hopelijk al doorgeknipt en
dicht gebrand Hugo?
Het venijn zit in de staart
Op donderdag 15 oktober 2020 vond ik deze
video van Ivor Cummins, een Ier.
THE Important Lesson from Sweden by Ivor
Cummins.
Hugo de Jonge heeft samen met andere leiders
een gebrek, ze kunnen ten diepste alleen naar
zichzelf luisteren, als ze luisteren naar anderen
is er simultaan een innerlijke dialoog gaande
waarin zij filteren of er bruikbare informatie in de
tekst die zij horen zit, die zij kunnen gebruiken
voor hun eigen machtsdoelen.
Bij Hugo zie je gelijk na de stemming in de
Tweede Kamer over de Noodwet, het aftasten
naar de grens van zijn macht op dat moment.
14 oktober 2020 slingerde Lubach een tweet de
ether in;
- Jongens het meer zit vol piranha’s, vanaf
morgen niet meer zwemmen!
- Wat? oké iedereen het water in nu het nog
mag!
- piranha’s: hehehe
Het ging op Twitter los met andere metaforen
en reacties.
Een hele mooie was van ene
Charlotte❤ 🇳🇱 @Charlotte19872;
Eenmaal in het water komt men erachter dat er
alleen maar 3 kleine guppies ipv de gevaarlijke
piranha’s in het water zitten.
Paniek om niets……
Iedereen weer lekker veilig zwemmen!
Wat leren we hiervan: eerst zelf onderzoek doen voor je wat aanneemt voor waarheid.
En Charlotte voegde deze afbeelding hier rechts bij.
narcistenbuster.nl

3/4

16 oktober 2020

Qua Corona beleid is Zondag met Lubach helaas net zo begrensd als de andere main stream
media. De producent van Zondag met Lubach is Human Factor TV van Irene van Den Brekel.
Irene is de partner van minister Kajsa Ollongren.
Wellicht staat Irene van den Brekel als producent 100% neutraal ten aanzien van de politiek,
maar net als bij de rechterlijke macht zijn bepaalde verstrengelingen gewoon niet ethisch.
Iedereen heeft kunnen zien dat Zondag met Lubach in het eerste seizoen 2020 bijzonder pro
corona beleid was, het leken wel een verplichte nummers.
Los van het feit dat Lubach onlangs op 11 oktober 2020 de fantastische Hard-Disk uitzending
uitzond over Hollands-Kroon kijk ik dan ook daar weer graag even onder hun Zondag met Lubach
crinoline en ik kan het lusje daaronder van de onderliggende reden maar niet vinden…
En Zondag met Lubach hád wel zéker gelijk over het Koninklijk huis,
alleen niet met de door Lubach benoemde bestemming,
het werd Griekenland in plaats van London,
en ja, met het regeringstoestel vanwege het klimaat.
Die video van Igor Cummins
the ultimate update on our viral issue, bare none - Sep 8th 2020.
Get educated guys and gals - or keep your head in the sand ….
Dat is de uitgebreide versie over de internationale pandemie leugen op basis van data.
Er is geen pandemie meer!
Succes met het in je brein verwerken van de waarheid…..
Weet je wat de psychiater, die mij naar aanleiding met mijn ingenomen wapenverlof in zijn
beoordeling adviseerde; een praatgroepje, ik bleek een beetje veel te hebben meegemaakt.
Maar ja, praten is een heen en weer beweging Hugo,
het is spreken, luisteren, autonoom in je eigen brein verwerken en weer terug praten etcetera,
het is dé basis van hoe ons brein leert Hugo!
En dát principe kén jij kennelijk niet, oftewel de GGD gehoorzamen is wederom een vanaf de
kansel slecht gemotiveerd uitroepen van een heel dom onmenselijk Hugootje.
In 2018 stierven er iedere dag gemiddeld 412 mensen door allerlei ziekten, dat is het oude
normaal in Nederland geachte concentratiekamp leiders.
Ruim 150.000 mensen die ieder jaar sterven door ziektes…. Centraal Bureau voor de Statistiek.
Dus wat zitten jullie te mieren over corona sterfte in een pandemie die allang voorbij is.
Dus sta jullie slaven (burgers) eens toe om in wáre vrijheid naar de waarheid onder jullie Crinoline’s
te kijken naar jullie nieuwe normale Nederland; dan zien de slaven vast
enorme narcistische Eikels hangen!
Robbert
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