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WEG VAN DE AARDE
de machtswellust van de klimaat-holocaust versus de liefde
Toen ik ergens vanuit de Engelenwereld naar de Aardse School afdaalde had ik me kennelijk
voorgenomen om drie ziel-levens in één aardse-levens-cyclus te proppen.
Vermoedelijk deed ik dat als Ziel omdat ik als Ziel al eerder op de Aardse Leerschool was
geweest en er na déze keer kennelijk niet nog een keer terug wilde komen. Probleem is
alleen dat als je als Ziel eenmaal op het Aardse Leerschool Oppervlak terug bent gekomen, je
nog slechts zo’n 95% van de kennis die je, voordat je afdaalde naar de Aardse Leerschool als
Ziel nog wel bewust was, als gereïncarneerde ziel in een mensenlichaam die ervaringen
alleen nog in je diepe onderbewustzijn hebt, als je jezelf dat dan nog bewust bent. Dus
eenmaal geboren in een Aards Mensenlichaam begint je queeste naar meer verdieping voor
je eigen Ziel als zelf gekozen leerdoel.
Zie dit denk model maar als in de film Avatar waarin een mens in een “Avatar” plaats neemt.
Kennelijk dien je, als naar de Aardse Leerschool afgedaalde Ziel, je oude kennis te verversen
om nóg weer meer dingen te leren middels nieuwe ervaringen, het als het ware “op te tillen
en te verbeteren”, of te verslechteren.
Kennelijk koos ik als Ziel een stel ouders die op ziel-niveau nog zeer jong waren. Jonge zielen
denken, plat gezegd, vaak nog op seksueel niveau . De Aardse School loopt kennelijk vol met
die types, zowel vrouwen en mannen wiens denken wel in hun geslachtsdeel lijkt te wonen.
Inmiddels, als Ziel in 2021 levend in een mannen lichaam dat nu 64 jaar oud is besef ik
waarom dit de laatste keer is dat ik als Ziel op deze Aardse Leerschool wens te verkeren.
De innerlijke “Balans” van de Mensenlichamen en hun inwonende Zielen is namelijk massaal
stuk als in een ware wereldwijde alles vernietigende psychopathische pandemie. Je kunt het
mensen niet eens kwalijk nemen, ze weten inderdaad niet bewust wat ze doen en daarom
zitten ze ook op deze Aardse School.
In de 16de eeuw werd de “balans” voor draagbare klokken uitgevonden door zowel een
Engelsman als een Nederlander en een ander zegt weer een Duitser of Zwitser, die
Nederlander was Christaan Huygens. Christiaan was ook natuurkundige en sterrenkundige.
De “balans” is een heen en weer gaand
uitgebalanceerd wiel, aangedreven door een veertje
waardoor het balanswiel heen en weer gaat. Het
aansluitende deeltje in de vorm van een
scheepsanker beweegt met aan het uiteinden twee
haakjes. Dat onderdeeltje wordt “anker” genoemd,
niet alleen vanwege de vorm maar vooral om de
werking van het anker dat bij iedere beweging ruimte
geeft en simultaan begrensd.
Zo’n “balanswiel” beweegt op basis van twee
tegengestelde krachten heen en weer, als die balans
wordt verstoord gaat het balanswiel stilstaan en
stopt de tijd.
Eigen foto R. Huijskens
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Christaan Huygens wordt een Wetenschapper genoemd.
Als er iets niet deugd aan die benaming is het wel het deel “weten”. Een “wetenschapper”
weet namelijk niet alles en daarom doet die “onderzoek”.
Een “wetenschapper” is dus eigenlijk een “onderzoeker die discussieert”. Eigenlijk is iéder
mens die zelfstandig nadenkt dus een “onderzoeker”, oftewel een “wetenschapper”.
Ik ga nu wat gedachten delen waarbij nagenoeg iedereen zal gaan afhaken en stoppen met
lezen en juist dáár, in dit stoppen met lezen, zit de crux waarom de Aarde als
leefgemeenschap van mensen nu nagenoeg te barsten is. Namelijk in het weigeren zélf
autonoom na te gaan denken. Omdat de mens bang is dat alles wel eens anders kan zijn dan
de wetenschappers en politici beweren, wordt de mens geblokkeerd door angst en werkt die
bange mens mee aan de ondergang van de beschaving. Dit is een menselijk psychisch
fenomeen dat al eeuwen wordt misbruikt door dictators, totdat mensen autonoom gaan
denken. Dit is de eeuwige golfbeweging en als de balans te ver uit evenwicht gaat, gaan er
gegarandeerd slachtoffers vallen. Dat heet “de geschiedenis”.
Met het weigeren zelf na te denken, bijvoorbeeld door te denken “ach, daar hebben we
wetenschappers voor” ben je medeplichtig aan de teloorgang van wat “men” ooit, niet eens
zo lang geleden, 'menselijke beschaving’ noemde en die wereld waarin wij ‘apartheid’
verafschuwden nu weer overgaat in geaccepteerde nieuwe apartheid op basis van de
vermeende kennis der “wetenschappers”.
Een wereld waarin het nieuwe “Black Lives Matter” omgekeerd weer net zo discriminerend
is als wat ze bestrijden want in mijn denkwereld bestaat er helemaal geen verschil tussen
mensen in een wereld die in balans is, ik kijk en denk niet in kleuren van de huid, noch in
het formaat van tieten of in penislengte. Dat doen alleen ‘volwassen kleuters’, het is dan ook
diep triest dat er anno 2021 weer heel veel volwassenen zijn die nog steeds denken op dat
kleuter niveau. ALL LIVES MATTER!
Alles draait om de perceptie van wat waarheid is en wat niet. Met name de volwassen
kleuters zijn in dit tijdsframe aan de macht en zijn cónstant bezig de perceptie van de
mensen die niet gewend zijn om autonoom na te denken, de massa ‘men’ genaamd, te
manipuleren ten bate van hun eigen machtsuitbreiding.
Wist de lezer dat het bedachte ‘men’, welk begrip ook wel in onze Wetten wordt toegepast als
“in wat men algemeen denkt”, helemaal niet bestaat. Het begrip ‘men’ staat voor ‘het
algemeen' en dat ‘algemeen’ is een bedenksel vanuit machthebbers om de massa mee te
manipuleren, hetgeen noodzakelijk is om het leefbaar te houden voor iedereen maar dat
“iedereen” bestaat niet meer als de “balans” kapot gaat, dan stopt het hart van iedere
relatie, van het kleine van twee mensen samen tot en met het grote van volgens het door het
CIA Factbook geschatte aantal van 7.772.850.805 mensen op aarde.
Wie gelooft in “wat men algemeen vindt?” Wat men algemeen vindt wordt heden ten dage
veelal bepaald door wetenschappers die feitelijk alleen maar onderzoekers zijn en ook nog
eens beweren dat, datgene wat zij denken te hebben gevonden en met overtuiging
presenteren als dé waarheid vanuit de onderliggende aanname en veelal gevoed door de
doelstelling van de bron van hun financiële verdiensten.
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In een wereld waarin de hardste schreeuwer het beste gehoord wordt omdat die controle
heeft over de media is een-oog koning. Een vers voorbeeld; op 12 november 2021 zijn er
inzake de beweerde pandemie weer nieuwe maatregelen getroffen. Het netwerk om die
beslissing heen bestaat uit “wetenschappers” en media die “onafhankelijk en onpartijdig”
zuiver nieuws brengen 🤣 .
Allereerst, Covid-19 bestaat. Het is echter géén wereldramp want de doden zaten en zitten
allemaal ruim binnen de NORMALE jaarlijkse wereldsterfte. Dat wéten is zélf onderzoek
doen op basis van voor iédereen beschikbare openbare gegevens uit officiële bronnen, mits je
zélf nog een beetje tellen kunt. De Covid-19 sterfte valt gewoon binnen de normale jaarlijkse
sterfte hoeveelheid. De oversterfte binnen alleen al Nederland in 2021, sinds er flink is
geïnjecteerd, betreft de raadselachtige sterfte van ruim 5.000 mensen over wie de
wetenschap niet verteld of die doden zich hun DNA hebben laten modificeren met de
Covid-19 spuit. Maar daar mogen we het niet over hebben.
Het Covid-19 probleem is dat Covid-19 op de luchtwegen aanvalt en er daarom genoeg IC’s
moeten zijn met beademingsapparatuur. Helaas hebben verzekeraars en overheden in
Nederland IC’s en personeel al jaren wegbezuinigd ten bate van het vullen van de zakken der
aandeelhouders, dát is het ware probleem. Ik vraag me zelfs af als ik kijk wat ik aan premie
betaal en wat ik als toeslag zorgpremie krijg, naar welke bankrekeningen dat meergeld
naartoe gaat, in ieder geval niet naar de IC’s noch naar zorg-personeel.
Wij vragen ons al een tijd af “waar zijn de mensen eigenlijk gebleven?”. Wij hebben, net als
anderen, hulp in de huishouding aangevraagd, welke ons ook is toegekend maar er zijn geen
mensen om het werk te doen. Overal is tekort aan personeel, waar zijn die mensen gebleven?
Denk even mee naar twéé RTL Nieuws artikelen, de ene van 8 november 17:50 uur waarin
viroloog Gorben Pijlman van de Wageningen Universiteit vrijelijk aan het woord wordt
gelaten; “…. je beschermt ongevaccineerden. Nu kan een negatief geteste ongevaccineerde
met een QR code bloot worden gesteld aan een gevaccineerde die het virus overdraagt” en op
11 november 16:55 uur weer “het gaat te hard met het virus. Anders zit de zorg straks
helemaal vast. We moeten nu toeslaan”
Bekijk je Gorben Pijlman even op Linkedin zie je dat hij op de lagere school zat op het
Ambylt, ja ook een opleiding, vervolgens normaal voortgezet onderijs en daarna altijd op de
Wageningen Universiteit en als je dan even kijkt wat zijn studie richting is, is dat
biotechnologie en vaccins, dáár verdiend Gorben zijn geld mee en hij vindt het kennelijk
zelfs wel okay om met de wel bekende omkeer tactiek, welke doorgeslagen narcisten ook
gebruiken, om mensen die om welke reden dan ook kiezen géén genetische manipulatie spuit
te wensen maar op te sluiten, waarmee Gerben Pijlman wel heel duidelijk zijn ethisch denk
niveau, in mijn denken gelijk aan interneringskampen, heeft betoond. De Wageningen
Universiteit is een commerciële instelling waar wetenschappers hun ziel verkopen aan de
hoogste bieder, wie herinnerd zich “Professor Dobbelman” nog van het toen bekende
waspoeder?
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Fuck toch op zeg. En RTL Nieuws, ook
optieffen maar met je indoctrinatie en
propaganda ter voorbereiding van de nieuwe
maatregelen.
bron foto onbekend

Laat Mark Rutte in debat nou dezelfde slogan zijn gaan gebruiken als Gorben Pijlman; “we
moeten nu toeslaan”. Ik stel; ze zijn nu aan het doorslaan.
In het Nieuwsblad van het Noorden, zomaar een XPERBLOG van NoordZaken; 11-11-2021,
18:29 uur ”Sturen op cijfers? Weet wat je meet” door Eelko Huizingh, innovatie
management, Groningen Universiteit. Eindelijk iemand die kennelijk nog kan nadenken over
‘balans’. Dit soort denken is de weg, namelijk je niet blindstaren op cijfers maar ook luisteren
naar je onderbuikgevoel.
Weet je, ik dacht eerst te gaan schrijven over de politici die elkander aan het af-plassen zijn
in de Tweede Kamer. Ik zie het simpel, die pissen elkander maar lekker af met cijfers. Ik ben
nog een beeld-denker ook en dat is dus niet fijn. Ik zie de dames dan over de interruptie balie
heen hangen en zo. In 2010-2011 begon ik al over ‘de balans’ te schrijven, de balans tussen
grofweg ‘de twee hersenhelften’ inzake de balans tussen het rationele deel en het
empathische deel.
Veel “wetenschappers”, waaronder bekende psychiaters en wetenschappelijke sprekers op
De Nederlandse Universiteit, pogen mensen tegenwoordig te leren geloven dat alles
‘maakbaar’ is middels kennis over hoe de hersenen werken. Wat ze allemaal weggelaten
hebben is De Ziel. De Ziel van de mens is tegenwoordig vervangen met vleselijke delen van
de hersenen en ‘rekenmodellen’. De nieuwe wereldorde bestaat uit een grote groep mensen
die denken vanuit één hersenhelft, de rationale hersenhelft en exact dát is waar de wereld
aan ten onder zal gaan.
Laat ik twee voorbeelden geven van eigen makelij; het door mij bewezen feit dat Justitie
Nederland in mijn geval volledig is doorgerot en Corrupt is én dat de door mij bewezen
wereldwijde geluidsnorm-inzake geluidsoverlast-de dB(A) weging, wat de rechter daar ook
maar van gaat vinden, een keiharde wereldwijde leugen is waar een hele industrie
achteraan loopt omdat zij er geld mee verdienen ten koste van gewone mensen.
Velen zullen denken “ach joh, wat zit je te zeiken over die geluidsnorm en die brom
geluiden-overlast, de Covid-19 pandemie is pas een probleem en ons Justitieel Systeem is
prima in orde, dus houdt op met zeiken!” Aan die mensen zou ik willen vragen nog een keer
opnieuw te gaan lezen want je hebt de essentie van dit verhaal echt vollédig gemist.
De mensheid heeft ten diepste een volledig vertrouwen gekregen in het wetenschappelijke
alles vernietigende economische heilige denken los van de innerlijke Ziel der mensen.
Urgenda, Covid-19 pandemie en het klimaat zijn daar allemaal uitstekende voorbeelden van
en bewijzen het falen op basis van eenzijdig denken van de uit balans geraakt zijnde
mensheid. Het balanswieltje is stuk.
Ik ben ervaringsdeskundige op gebied van het jegens mezelf leven vanuit mijn rationele
gevoelens. Ik herhaal deze zin even; Ik ben ervaringsdeskundige op gebied van het jegens
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mezélf leven vanuit mijn rationele gevoelens. Door gebrek aan een gezonde opvoeding {zoals
velen} en gebrek aan goede scholing (zoals velen) en wel het meest veroorzaakt door een
onveilige jeugd met veel angst, had ik mijn “gut-feelings”, mijn buikgevoelens jegens mézelf
volledig afgeblokt waardoor ik mijn eigen innerlijke waarschuwing-signalen vanuit mijn
innerlijke Ziel niet herkende en er daar dus ook niet naar kon luisteren en dus ook niet op
kon reageren.
Waar ik wél in gestimuleerd werd was de gevoelens en behoeften van ánderen aanvoelen en
ik hen diende ten koste van mezelf, voor dát gedrag kreeg ik applaus en dat werd aldus mijn
denk-script, mijn manier van rationeel denken jegens mezelf. De werking van mijn innerlijke
Ziel was goeddeels uitgeschakeld. Dat fenomeen maakte mij uitstekend geschikt voor
anderen om gebruik, dan wel misbruik van mij te maken, want als zij dat deden dacht ik dat
het normaal was en ik het juiste deed. Het Nederlands onderwijssysteem is langzaamaan
vanwege allerlei ingevoerde denkwijzen ook zo omgekeerd en verkeerd in elkaar komen te
zitten. Als je maar een “vinkje” achter een prestatie kunt zetten is het al goed. Toen de
overheid ook kleuters gingen testen op prestaties was het helemaal kapot, het onderwijs
geven op basis van rationele kennis met uitgummen van de innerlijke vrije Ziel.
Is die huidige manier van onderwijs een complot dan?
Het is in ieder geval zeer gebrekkig. Ik heb in mijn ‘drie levens in één leven’ zoveel
ervaringen opgedaan dat ik in 2010 kon doorzien dat het onderwijs iets heel belangrijks
mistte, namelijk dat we als mens niet alleen rationeel dienen te leren denken maar ook
dienen te leren voelen en ervaren vanuit de eigen innerlijke Ziel want alleen op die wijze
krijg je mensen die in balans zijn met zichzelf en zij daardoor ook in balans zijn met hun
omgeving en zij daardoor ook in balans zijn met de wereld. Zonder die balans krijg je mensen
die alleen nog maar denken vanuit rekenmodellen, een digitale humaniteit.
Feitelijk is het Onderwijs net zo kapot gemaakt als de Zorg. Het feit dat het Onderwijs en de
Zorg nog functioneren is te danken aan hen bij wie de innerlijke Ziel nog werkt. Ik herhaal;
het Onderwijs is net zo kapot gemaakt als de Zorg. Het feit dat het Onderwijs en de Zorg nog
functioneren is te danken aan hen bij wie de innerlijke Ziel nog werkt.
De psychische balans lijkt bij velen stuk te zijn, de mensen zijn massaal in onbalans en de
overheid verergerd die onbalans actief met angsten. De vraag is waarom de overheid dat
doet. Alles is oplosbaar en ze lossen het bewust en doelbewust niet op,
DUS moet er een andere agenda onder zitten of ze zijn gewoon super dom!
Waarom zit er nu toch zo’n verbod op het vergelijken van wat er anno 2020-2021 met de
pandemie-hoax gebeurt en met wat er in de jaren 1930-1939 gebeurde met als gevolg
daarvan niet alleen de Joodse holocaust van 6 miljoen maar nog vele miljoenen meer doden
tijdens de Tweede Wereldoorlog!
Bron foto’s onbekend
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Op 17 november 2021 vond er weer een debat plaats inzake het te nemen besluit over de 2G
dat het geesteskind van HuGodje lijkt maar dat is het NIET!
Ik kan het YouTube kanaal “University Of Me (levenslessen voor iedereen)” van harte
aanbevelen, zij analyseren persconferenties van en door Rutte en De Jonge inzake de
pandemie op basis van hun taalgebruik middels NLP wetenschap. NLP is Neuro Linguïstisch
Programmeren, oftewel de al vele eeuwen bekende taal tactiek om volkeren mee te
manipuleren en indoctrineren.
NLP is geen tovenarij en is zowel narcistisch te mis-bruiken als liefdevol te ge-bruiken,
kennis hebben inzake om te snappen wat er werkelijk om je heen gebeurt is niet alleen
essentieel maar inmiddels ook van existentieel belang.
Het Forum voor Democratie gebruikt het vergelijk tussen 1930-1939 met 2020-2021 en
wordt daarom af-geplast door vele kamerleden. Die af-plas kamerleden tonen met hun
gedrag aan dat zij niet kunnen of niet willen luisteren naar de argumenten of ze zijn zó dom
en ongeschoold dat ze het niet weten en dus niet snappen waar ze het over hebben.
Dit geldt ook voor de Joodse organisaties.
Nu kan ik me niet voorstellen dat die elkander af-plassende Tweede Kamerleden dom en
onderontwikkeld zijn dus heb ik maar één keuze over en die is dat zij het bewúst doen opdat
de waarheid versluierd blijft. Feitelijk misbruiken die af-plassende Tweede Kamerleden NLP
technieken om de bevolking te misleiden, gelijk aan zwaar narcistische gedragingen.
Misbruikte NLP is gelijk aan veel narcistische gedragingen. In zwaar verziekte vorm leidt
zwaar narcisme tot de psychopathische Persoonlijkheidsstoornis, een status van “zijn”
waarin alle dictators gedoemd zijn te eindigen.
Neem een van de simpele voorbeelden van zwaar narcisme in het Corona beleid van en door
Mark Rutte en Hugo de Jonge, zij gebruiken de salamitactiek. Zoek maar op mijn website
narcistenbuster.nl Toegepaste salamitactiek heeft altijd een beoogd doel.
Dat Ivermectine en HCQ, welke (mits juist toegepast) bruikbaar zijn om de IC’s te ontlasten,
door de gezondheidsminister verboden middelen zijn geworden en naar ik heb horen
verluiden allemaal zijn ingekocht door het RIVM en opgeslagen worden gehouden of zijn
vernietigd, spreekt boekdelen. Het is ook allang bekend dat minister Hugo de Jonge (namens
een hogere macht) erop gebrand is dat iedereen aan genetische manipulatie wordt
blootgesteld middels de zogenaamde Covid-19 mRNA spuit.
Dus, welk doel wordt er beoogd?
Het doel zie je nu echt wel als je snapt hoe narcisme en psychopathie werkt en dat is exact
de reden waarom met name de VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66 zélf het vergelijk
maken met de Holocaust. Ja, even dieper nadenken alsjeblieft.
Het volk mag niet gaan doorzien wat er écht aan de hand is, namelijk het
Klimaat-Reddingsplan wordt met verve uitgerold middels een door de machthebbers
wereldwijd geplande geheel andere operatie.
Die machthebbers bevinden zich in iedere bevolkingsgroep, het is een groep die wordt geleid
door de rijken der aarde te vinden van Paus, en overal binnen het Joodse Volk, de Arabieren,
Chinezen, Russen, Amerikanen, Afrikanen, Christenen, Islamieten, Mohammedanen en
noem de groepen zwarten, blanken, vluchtelingen maar op. Het zijn de échte Rijken, de
moderne Adel van de groot-aandeelhouders, de top miljardairs die ik in 2011 op mijn
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website HoeDenkIk.nl al de Adelhouders ging noemen. De nieuwe oude Adel.
Website “Hoe Denk Ik” is net zo bedoeld als de “University Of Me”; voor joú dus.
Ik kan het niemand kwalijk nemen niet te kunnen doorzien wat de psychopaten met de
wereld doen en daarop aanrichten, ik heb er zelf mijn leven lang over gedaan het te kunnen
doorgronden vanuit praktijk onderzoek en hulp van derden.
Toen mijn ex in het 28ste jaar van mijn huwelijk ervoor koos om openlijk jegens mij het
leven te gaan leiden dat zij altijd al écht wenste, deed ik er nóg eens drie en een half jaar
over om haar resoluut de rug toe te keren. Haar gedrag was voor mij gewoon té beyond, té
onvoorstelbaar om te kunnen doorgronden. En weet je wat de crux van de ellende van dat
huwelijk was, het bewust niet inhoudelijk willen praten door mijn ex omdat zij haar
sadistisch geheim niet wilde prijsgeven.
Om exáct dié reden vallen de VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66 het FvD aan als het
FvD het vergelijk maakt met 1930-1939 met het heden, het volk mag het geheime sadistisch
plan niet doorzien. De Tweede Kamer fungeert heden als een democratisch dood lijk.
Zal de lezer mogelijk denken, omdat dit voor hen te beyond is, te ver buiten het eigen
voorstellingsvermogen ligt, dat al die partijen tezamen niet zo zullen denken.
Okay, ettelijke uitdagingen of wat…
The Inconveniënt Truth uit 2006 ligt in
mijn denken verder dan het Wereld
Klimaat. Besef dat het de machtswellustige
zijn die de Klimaat Problemen in basis
hebben gecreëerd, mede met als belangrijke
achtergrond het Nederlands Bedenksel van
het Aandeel.
Laat ik maar met de deur in huis vallen;
onderdeel van het Klimaat-Holocaust
Programma is dat de wereldwijde gewone
bevolking het plan niet kan doorzien want
de machthebbers zijn bang voor revolutie.
Voor definitie ‘Holocaust’ zie pagina 12
De democratie is een nep instituut dat is
opgericht om volkeren mee te besturen met
een illusie van inspraak, onderliggende
reden is de angst van de machtswellustige
zelf voor revolutie en verlies van hun
macht.
Deze machtsstrijd zie je binnen Nederland het beste in de discussie tussen FvD versus de
houding van de elite der VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66. De Inconveniënt Truth is
namelijk de onmacht en onverschilligheid van de gewone bevolking om de waarheid te willen
inzien. Tevens dat degenen die de injectie inmiddels genomen hebben de mogelijke gevolgen
van die spuit, die nu rustig aan steeds meer tevoorschijn wordt gebracht door de resterende
vrijheidsstrijders, gaan inzien dat je middels manipulatie een spuit hebt genomen die
mogelijk tot gevolg heeft dat je immuun systeem is ondermijnd hetgeen een te
onvoorstelbare grootheid heeft jegens je aangeleerde denk-script, namelijk dat je de
Overheid kunt vertrouwen, want dát is je aangeleerd zo te denken in je denk-script.
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Iedereen die tegenwoordig anders denkt is per definitie al een Wappie, in Rusland en China
was je dan dissident, het anderen als Wappie wegzetten is de psychische ondermijning van je
eigen autonoom denken waarmee de mens zichzelf uiteindelijk vernietigd.
Besef even dat het de rijken der aarde zijn die middels hun ongebreidelde behoefte aan
machtswellust het Klimaat kapot hebben gemaakt en zij nu dezelfde zijn die het Klimaat
vóór joú willen redden, geloof je jezélf nog?
De valse NLP toepassingen in de Tweede Kamer vliegen je tegenwoordig om de oren.
Zoals FvD het vergelijk maakt met 1930-1939 en de Elite in de Tweede Kamer dat middels
NLP omdraait in dat FvD steeds roept dat er een holocaust gaande is.
Het woord “holocaust” wordt nu juist het meest gebruikt door de Elite zélf om stellingen
middels NLP om te keren en dan te oordelen.
Ik stel dat er naar mijn inzichten een sluipende met Covid-19 versluierde Klimaat-Holocaust
gaande is. Niet dat ik Covid-19 ontken, in tegendeel, maar ik ontken Covid-19 op zich wel als
een de mensheid vernietigende PANDEMIE want dan is kanker ook een pandemie en gewone
griep ook een pandemie. De cijfers kloppen namelijk gewoon NIÉT. (zie eerdere stukken
zoals “bijlage 24 & bijlage 25”) Het gaat om de laag er ónder.
Een dag na het omstreden debat ging op 18 november 2021 het NLP-misbruik-circus weer
los in de main stream media, “FvD Pepijn zou D66 Sjoerd bedreigd hebben”. Wel boerde Vera
nog in de NOS microfoon “dat het moet gaan om inhoud” en juist de inhoud wordt door de
zittende Elite constant de grond in geboord als de mening een andere is dan die van de Elite
zelf. Middels NLP techieken worden woorden misbruikt in de poging de vrijheid van
meningsuiting steeds verder aan banden te leggen. Het feit dat dit al tijden gaande is geeft
meer dan alleen een “geur” van censuur, met name als het om de Covid-19 pandemie gaat is
er maar één mening toegestaan en dat is die van Hugo de Jonge en Mark Rutte.
Nog een simpel voorbeeld; Mw. Attje Kuiken van de PvdA zat het debat van 17 november
2021 voor. Ik heb er geen zin in haar gedrag te analyseren op foute NLP misdragingen, daar
helpen haar looks en dure jurkjes haar niet meer bij. Banaal gedrag is mijn mening en dat
legt zij omgedraaid op het bord van Baudet, de moeite waard om terug te kijken en jezelf te
oefenen in het leren verstaan van negatief misbruikte NLP technieken, Attje Kuiken is er
een ster in. Daarbij weet zij als “voorzitter” haar plaats niet te behouden en schiet zij keer op
keer uit de bocht, over gedrag gesproken zeg, foei.
Ik heb 220 eerste lijn oorlogsverhalen, levenservaringen vastgelegd voor
Herinneringscentrum Kamp Westerbork en zo’n 80 verhalen die met Nederlands Indië te
maken hebben voor het Indisch Herinneringscentrum. Die ruim 80 verhalen voor het
Indisch zitten in de doofpot van de Overheid en zitten ook niet in het onderzoek van 5
miljoen inzake Nederlands-Indië waar Rutte in mee kijkt. Zeg naar net als Minister
Grapperhaus van Justitie de man is boven het onderzoek naar het eventueel ritueel
satanisch kindermisbruik binnen Justitie Nederland.
Het erge is dat, net als in de jaren 1930-1939, er ook heden anno 2020-2021 zoveel volgers
zijn van foute handelswijzen, meestal uit narcistisch eigenbelang. Als je dat eenmaal door
hebt zakt je de broek permanent af. Ieder groot machtssysteem heeft heel veel volgers.
Ik denk, misschien om reden die met mijn drie levens in één leven te maken hebben, dat
mijn kijk denk en luister horizon breed is, evenals mijn manier van schrijven.
Als Baudet het woord krijgt naar aanleiding van een interruptie met daarin een skala aan
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verwijten geeft Baudet terecht een breed antwoord, hetgeen dan bij voorkeur door
voorzitters als Eva Bergkamp & Attje Kuiken wordt afgekapt, of minimaal steevast
verstoord of zoals in het debat van de 17de november ronduit vanuit machtswellust van en
door Voorzitter Attje. Als er vergelijkingen worden gemaakt met 1930-1939 maakt de Elite
daar zélf de Holocaust van, terwijl 1930-1939 “slechts” de vóórbode is van wat tot holocaust
geleid heeft, net als volgens mij 2020-2021 de vóórbode van de Klimaat-Holocaust is.
Ik ga wat voorbeelden geven van de grote psychopaten show.
Allereerst bleek mij na ruim 30 jaar dat mijn eerste huwelijk een door mijn ex een enorme
psychopathische BEWÚST opgezette gotspe te zijn, niets bleek te berusten op enige
waarheid, alles bleek uiteindelijk een doelbewuste gemanipuleerde leugen waarónder zij
haar waarheid verschool, behalve dat ik twee kinderen met haar kreeg, dat is (voor zover ik
weet) wel waar.
Wat je in het kleine ziet zie in het grote exact zo terug, mensen willen de leugen niet weten
omdat ze anders een gewetensprobleem met zichzelf krijgen. Wat die mensen niet beseffen is
dat zij met zo’n houding ook wel degelijk medeplichtig zijn, net als de Duitse burgers die door
de bevrijders uit hun dorpen werden gehaald om de Joodse lijken te ruimen.
Geen beslissing nemen is ook een beslissing, wettelijk ook!
Hoe lang kon Jeffrey Epstein door gaan op zijn pervers eilandje Little Saint James….
Naast dat ik na 25 jaar ervaring met Justitie Nederland inmiddels de kachel met hen heb
aangemaakt middels mijn bijlage 24 stuk in de lopende LEE 21 / 2543 WET genaamd
“Ministerie van Machtsbescherming” heb ik dus ook andere dingen gedaan.
Ik schrijf ook met harde duidelijke taal over gedrag en die is goed onderbouwd en niet vanuit
emotie geschreven. “Ons” Nederlands aardgas, de grootste leugenaars ooit.
Nauw beschouwd is alles dat ónder de grond van Nederland zit eigendom van De Staat.
De Staat is Het Staatshoofd, heden De Koning, de Monarch, oftewel De Dictator.
Koning Willem Drie stond (sterk verkort) in de 19de eeuw met kapitaal aan de geboorte van
datgene wat later uitgroeide tot Royal Dutch Shell. (lees De Crinoline op de website) De NAM
is Shell. Shell verkoopt haar Gasvelden behalve de twee ondergrondse opslagen Grijpskerk
en Norg (Langelo) en het Groningenveld. Maar alles ónder de grond is van De Koning die
volgens zeggen geen macht heeft. Dat op zich vertelt je al dat Shell en De Staat één en
dezelfde zijn. Shell vertrekt naar Engeland, schrapt “Royal Dutch” begrijpelijk van de
bedrijfsnaam want dat pikt Queen Elisabeth anders niet.
We weten allen hoe slecht en bekaaid de aardbeving slachtoffers te Groningen eraf komen,
gewoon niet. Beseffen mensen zich wel dat die hele Shell Bende gedragen wordt door mede
burgers! De NAM is bevolkt door mede burgers, het SodM dat onder de Minister van EZK
valt wordt bemenst door Nederlanders, al die mensen die in doorgerotte organisaties zitten
zijn mede burgers. Ambtenaren zijn mede burgers.
Denk “zorg”. Hoeveel zorgmedewerkers die zich helemaal het schompes werken met te lage
betalingen en de zorg gaande houden. Bedenk hoe Minister van Zorg de zorg heeft
afgebouwd en bewust afgebouwd laat, met welk doel. Hugo de Jonge is ook een mens met
maar één doel iedereen MOET wat HuGod betreft een spuit in zijn of haar reet hebben, het
liefst al heel jong en iedereen die autonoom na kan denken kan weten dat het verhaal dat
HuGod met heel veel NLP kunde samen met “wetenschappers” afsteekt niet deugdelijk is.
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Wist u overigens dat de term “Schompes” een niet bestaande ziekte is?
Vanaf dat De Staat vanaf de zomer van 2018 de winning van het aardgas uit het
Groningenveld zouden gaan afbouwen hebben wij waar wij wonen, 2600 meter vanaf de
ondergrondse aardgasopslag te Langelo (in de volksmond UGS-Norg) juist ernstige
geluidsoverlast gekregen.
Nu volgt de grootste leugen ooit, net zo groot als de 2019-2020-2021 PANDEMIE.
Die pandemie is lastig te bewijzen omdat die nano virusjes voor burgers ongrijpbaar zijn
maar mijn voorbeeld is wel en door bijna iedereen die dat wil te bewijzen en beslaat een
conspiracy van in ieder geval 50 jaar met heel veel mede burgers die deze conspiracy al 50
jaar helpen te verbergen omdat zij er simpelweg geld aan verdienen.
Mensen die hun ziel hebben verkocht voor geld, de mammon ten bate van zichzelf.
Mij vertel je niet dat zij dit allen niet wisten…. als ik het weet moeten de wetenschappers het
zeker ook allemaal weten én snappen.
Het is net als met Nederlands-Indië, het was de Koning die via Zijn Gouverneur besliste wat
er in Zijn Kolonie gebeurde. De vinder van de eerste olie, de Groninger Zylker met
vergunning, stierf al snel aan een ziekte.
Dus Shell verkoopt gasvelden.
Het bedrijf TAQA in Alkmaar van de Verenigde Arabische Emiraten, alle vazallen zwijgen.
In ieder geval hebben we al bewezen, aangetoond met stukken van de NAM zelf, oftewel
Shell, dat Shell zich nooit aan de vergunningen inzake de hoeveelheid gas zie zij mocht
opslaan in de UGS-Norg heeft gehouden. Ook toen de aardbevingen kwamen zwegen alle
vazallen van De Koning, Gemeenten, organisaties, noem ze maar op, allemaal burgers zijnde.
Die bewijzen zitten al in de diverse procedures ingebed, ga ze maar opzoeken, ze staan
allemaal online.
Vanaf het begin af aan ingebracht en ook De Koning persoonlijk aangeschreven.
In de nacht van 15 op 16 november 2021 kon ik die keer niet in slaap komen, de overlast
van de lage bas geluiden van de UGS-Norg deden mijn lichaam nu ook trillen. Ik ga het hier
niet wéér uitleggen, zie bijlage 25, ook ingebracht in de lopende LEE 21 / 2543 WET.
De bassen waren zó luid dat ik mijn registratie apparatuur ’s nachts maar heb gepakt en een
opname heb gemaakt. Het Laag Frequent gedreun, dat er al dagen lang was, vastgelegd, met
pieken in het gebied van en rond de 20 Hertz met wel +58dB boven de stilte.
Laat nou in diezelfde nacht, één uur en drie kwartier voor mijn geluid-registratie, de
aardbeving van 3.2 in Groningen hebben plaatsgevonden. Wij stellen namelijk op basis van
wat wij kunnen horen en vernemen dat de UGS-Norg sinds de belofte van afbouwen helemaal
niet afbouwt maar gewoon juist hárder is gaan draaien. Want tja, laten we helder zijn, TAQA
moet ook voorzien worden van ons aardgas dat zij vanuit Nederland exporteren.
Ken je geschiedenis… of doe gewoon je onderzoek.
In het kader van de voorbereiding van de wereldwijde Klimaat-Holocaust won Urgenda de
strijd maar ja, daarin nam Urgenda wel eventjes de belangen van De Koning mee in haar
rekenmodel kielzog.
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Iedereen in Nederland moet van het aardgas áf terwijl de Duitsers juist proberen iedereen
van de olie áán het aardgas te krijgen. Een beetje net zoiets als Multatuli-aan, of Multatuliuit, dé multiple choice vragen binnen een duaal stelsel.
Wil die nep democratische fucking volksvertegenwoordiging ook nog even indirect
debatteren over de seksuele geaardheid van Amalia, zoals ik reeds eerder schreef, ik zou het
als vader ook wel weten.
Moet die Rutte als Gouverneur van De Koning bij de Klimaat Top akkoord gaan en
steekt die De Koning in Zijn belang van Shell. Fuck.
Binnen no time vertrekt Royal Dutch Shell met goedvinden van De Koning naar
Engeland met het afschaffen van het “Koninklijke Nederlandse”.
Beste lezer, ik schrijf niet meer voor hen die wederom als verloren zielen met psychopatisch
gedragingen onder hun stenen uit zijn gekropen, ik doe dit vanuit een innerlijke
vanzelfsprekendheid om mijn verantwoordelijkheid te nemen met de middelen die mij
gegeven zijn. Het denkscript van arme zielen zoals velen binnen Justitie Nederland denken
dan vaak gelijk dat ik daarmee doel op het starten van mijn Leopard Drie tank, dat is nou
wat je het denken van zielepoten noemt, ze snappen het gewoon niet.
FvD’er Toine Beukering bood in juni 2019 nog zijn excuus aan toen hij zijn vooruitziende blik
verbaal voor zich uit had geworpen dat hij de Joden tijdens de Holocaust had vergeleken
met dat zij “als makke lammetjes de gaskamers in gingen”, nee, dat was niet zo handig nee
maar waar zijn we heden reeds aangekomen als de wereldbevolking zich nu ruim twee jaar
later ‘als makke lammetjes’ laat inspuiten met wat door wereldleiders en wetenschappers
wordt verteld een vaccin te zijn tegen een wereldbedreigende ziekte genaamd Covid-19.
Het zou Oostenrijk niet waardig zijn om als eerste land de ‘vaccinatie’ per 1 februari
2022 verplicht te stellen. Inmiddels kan iedereen feitelijk weten dat het Covid-19 vaccin niet
doet wat erover beloofd is plus dat er steeds meer bekend wordt dat het op termijn heel veel
bijwerkingen heeft en last but not least dat de injectie genetische manipulatie betreft dat zo
het nu gaat lijken mogelijk het omgekeerde doet van wat beweerd is. Er komen steeds meer
feiten op tafel die tonen dat de injectie wellicht het zelf-helend vermogen van het menselijk
DNA uit zet. Een beetje een ander voorbeeld maar voor de fantasierijke benadering van het
onderwerp; zoals bij mannelijke sterilisatie (vasectomie) de zaadleider wordt afgesloten.
Tjeenk Willink, Minister van Staat, dus Minister van de Koning, die openlijk aan NLP
verdraaiingen doet in het radioprogramma ‘met het oog op morgen’; “De dreigende woorden
van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen aan het adres van zijn D66-collega Sjoerd
Sjoerdsma zijn 'weer een stapje in de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt’ “.
Het is nu Tjeenk Willink zelf die aan de uitholling doet want in het vuur van de strijd een
voorspelling uitspreken over de toekomst aan hen die de tweedeling in de samenleving
creëren in dat zij in de toekomst wellicht voor een tribunaal komen (net als na de Tweede
Wereldoorlog) is géén bedreiging maar het schetsen van een toekomstbeeld.
Kijk vooral naar de ontkenners van de gedrag-gelijkenissen tussen de ontwikkelingen in de
jaren 1930-1939 en de ontwikkelingen rondom Covid-19. Het gaat niet over Joden of de
holocaust op de Joden, het gaat over het GEDRAG toen en het gedrag nu en het besef wat de
waarheid is achter de vaccins. Tjeenk Willink doet aan manipulatie van het denken van het
volk, oftewel doet aan propaganda, want als er in mijn denken één grote wereldwijde
dreiging op ons allen afkomt, een bedreiging die er is, is het de Wereldwijde KlimaatHolocaust.
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“Holocaust” is geen woord dat alleen van de Joden is, het woord “Holocaust” op zich
komt uit het oud-Grieks en betekent “brandoffer”.
Chinees internationaal tennisspeelster Peng Shuai, hoog op de wereldranglijst. Op
2 november 2021 maakte Peng op het social media platform Weibo – de Chinese variant van
Twitter – bekend dat ze in 2018 door de toenmalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli was
aangerand. Zhang reageerde niet op de aantijging en het bericht werd vrijwel direct van
Weibo verwijderd. Sinds dit voorval zijn haar social media accounts verdwenen, is ze van
internetsites gewist en is van Peng publiekelijk niets meer vernomen. Ze is nu “ergens”…
Huig Plug, wat u of ik ook van zijn acties vinden, is opgepakt voor bedreiging en is
verdwenen achter de deur. Waarom hoor je niets over zo’n aanhouding in de main stream
media, ook bij de alternatieve media hoor ik niets. Wat heeft Huig Plug gedaan, op wat ik
online gezien heb kun je niet zo lang vastgehouden worden, dan moet er een zwaarder
misdrijf gepleegd zijn dan een foto van een film gebruiken als satirische spotprent of de actie
om bij Grapperhaus zomaar papieren in zijn auto gooien is niet slim. Ik heb Hugo de Jonge al
eens in een oude video van Huig Plug gezien bij een lastige vraag over Demmink en horen
reageren naar zijn beveiligers met “verwijder dat even”, doelende op Huig Plug. Ik zelf heb
voor de lopende LEE 21 / 2543 WET rechtszaak niet voor niets “bijlage 24”, “Ministerie van
Machtsbescherming” geschreven, omdat daarin door mij allemaal te bewijzen “gedrag” van
binnen Justitie Nederland in naar voren komt.
Toen ik na mijn ervaring van 25 jaar geleden de persvoorlichting van het Openbaar
Ministerie belde met mijn journalistieke vraag “op basis waarvan besluiten jullie een zaak
stil te houden of in de media te brengen?”. Mijn zaak van 25 jaar terug werd namelijk
hermetisch in de doofpot gehouden, was het antwoord “dat baseren wij op het wegen van
belangen”. Ik was in 1997 géén belang in die zaak, dus de belangen lagen binnen Justitie
Nederland. Het feit dat het Openbaar Ministerie Huig Plug buiten de media houdt verteld je
dus dat het belang 100% zeker weten niet Huig Plug zélf is maar het eigen een beláng van
Justitie Nederland betreft.
Welkom in Volksrepubliek Chinderland. (China-Nederland 🥱 )
Ook op 19 november 2021, NRC, Garrie van Pinxteren;
“ ‘Chinese burgerjournaliste die verslag deed uit Wuhan is in levensgevaar’ Het leven van de
Chinese burgerjournaliste Zhang Zhan, de vrouw die onafhankelijk verslag deed van de
eerste uitbraak van het coronavirus in Wuhan, hangt aan een zijden draadje.”
Lees het even, neem die moeite!
Als er sprake is van ernstig doorgeslagen narcistisch en zelfs psychopathisch gedrag dien je
ONDER de versluiering te kijken. Wat wordt er met de Covid-19 pandemie verborgen
gehouden. De feiten zijn allang achterhaald, ook met name de rekenmodellen en simpelweg
op basis van het feit dat de vaccin’s helemaal niét doen wat voorspeld was en is.
Adolph Hitler zou buitengewoon trots zijn op de bedenkers van de aankomende
Nieuwe Wereldorde welk plan nu middels de versluierde Derde Wereldoorlog wordt
uitgerold. Een Oorlog die, zoals ik reeds eerder heb geschreven, naadloos is doorgegaan
vanuit het einde van de Tweede Wereldoorlog.
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Wat zie je, inzake die vermeende dodelijke pandemie in het gedrag van de overheid en
overheden, zij doen aan het in stand houden en zelfs prediken van angst en mensen uit
elkaar spelen met het Nieuw Pandemisch Evangelie van Bill Gates en Klaus Schwab die hun
Klimaat-Holocaust aan het uitvoeren zijn.
Ze prediken het “samen staan we ervoor” via manipulatieve NLP taal methoden in hun
propaganda exact het omgekeerde van hun ware belangen hetgeen aantoont dat zij dus
andere doelen hebben.
Hun methoden zijn de bevolking uiteen te spelen, hetgeen je in iedere dictatuur hebt kunnen
zien gebeuren.
Waarom zijn onze IC’s tenslotte niet uitgebreid, aan geld ontbreekt het niet. Dan krijg je het
argument “tekort aan mensen”. dat probleem heeft de overheid eerst zelf gecreëerd middels
bezuinigen ten bate van adelhouders. Ook middels onderbetaling. Vervolgens middels
dubbele overbelasting. Of personeel dat opstapt omdat ze die verplichte injectie niet willen.
Ik vertrouw de leiders gewoon niet meer, daarom heb ik bijlage 24 en bijlage 25 geschreven,
hoe de overheden onbetrouwbaar blijken te zijn en de bevolking aan het overrijden zijn met
dubieuze injecties, als gewone mensen zich nu nog steeds niet gaan afvragen wat het ware
doel is, tja.
Dit soort leiders beweren het voor het volk te doen, narcisten en psychopaten doen álles dat
zij doen voor ZICHZELF en altijd onder het
credo “ik doe dit voor jou”.
Ik heb uit al die 220 verhalen die ik heb
opgenomen van mensen die de Tweede
Wereldoorlog hebben overleefd één ding
geleerd en dat is dat zij die het overleefden
bijna allemaal dat minimaal sámen met een
ánder deden, prent dat in je brein.
Wat wil de overheid, APARTHEID en zij
benoemd dat middels fout gebruik van NLP
als SAMEN
Bron foto onbekend
Om te tonen hoe de overheden dit plan wereldwijd uitrollen zijn daar jawel,
de REKENMODELLEN.
Iedereen wordt er wetenschappelijk ingeluisd met wetenschappelijke rekenmodellen.
Emeritus hoogleraar Wiskunde aan de Green Templeton University van Oxford, John
Lennox heeft een stelling waarmee hij met collegae wiskundige debatteerde en vele debatten
heeft gewonnen;
“NONSENS IS NONSENS, EVEN IF SPOKEN BY A SCIENTIST”
Knoop die spreuk in je oren.
En wéér komt er een kink in de schrijf kabel over iets waar mijn huidige vrouw mij terecht
en heel scherp op wees.
Ik MOET VWS Minister Hugo de Jonge nu echt ff als vorm van uiting met geschreven
woorden op basis van Artikel 7 van de Grondwet even op de platte bek slaan, die man MOET
verwijderd worden uit het parlement want hij heeft zijn smerige gezicht nu wel laten zien;
In het “Debat Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus 16 (17)
november 2021”.
Wederom was het Gideon van Meijeren van het FvD die de vragen aan Minister van
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Volksgezondheid stelde, ik kan daar ook niets aan veranderen, onder die FvD’ers zitten
(onder andere) de weinige nog echt wakkeren in de Tweede Kamer.
Gideon van Meijeren stelde kritische vragen aan Minister Hugo de Jonge over het zonder
toestemming van de ouders injecteren van kinderen vanaf 12 jaar.
Krijgen we gelijk een dispuut over het vergelijk dat ik nu ga stellen, net als gebeurd bij
het vergelijk tussen 1930-1939 en heden, en wel dat volgens Minister Hugo de Jonge van
VWS kinderen vanaf 12 jaar in de meeste gevallen op basis van artikel 11 van de Grondwet
(integriteit van hun lichaam) prima zélf kunnen beslissen of zij tégen de wil van hun ouders
een injectie nemen.
In dat debat komen termen voorbij als; “Artikel 11 van de Grondwet, juridisch en ethisch,
artikel 1 Grondwet (gelijkheid, discriminatie verbod), dat aan het “einde van de rit”
(overwegingen) kinderen vanaf 12 jaar zelf de keuze mogen maken, dat eigen keuzen reeds
de juridische praktijk is, dat Gideon van Meijeren vindt dat er kinderen zijn die dat niet zelf
kunnen beslissen en Hugo vindt dat dit niet aan Van Meijeren is (noch impliciet aan de
ouders), die tieners weten zelf heel goed wat ze willen en doen, Hugo heeft er zelf twee, de
integriteit van het eigen lichaam staat voorop, dat staat de grondwet ons toe, dat het mooi is
kinderen zelf zeggenschap te geven op artikel 11 grondwet over integriteit eigen lichaam,
dat kinderen die eigen keuze maken is mogelijk, dat een tiener niet zelf zou kunnen overzien
wat de gevolgen zijn van is niet juist, tieners zijn zelf goed in staat die keuzen te maken, prik
kan worden gezet als kind dat zelf wil,” en ten diepste staat inzake het injecteer beleid van
Minister Hugo de Jonge artikel 11 van de Grondwet (vanaf 12 jaar) bóven het gezag van de
ouders.
Wow, daarmee heeft Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport de deur
wel héél ver opengezet richting een Pol Pot regime;
Allereerst heeft Hugo het ouderlijk gezag vanaf 12 jaar ondermijnd, want lichamelijke
integriteit is een heel breed begrip. Opvoeding en levensovertuiging is uitgegumd.
Maar ook heeft Hugo een eventuele toekomstige verplichte injectie, zoals in
Oostenrijk geldt vanaf 1 februari 2022, nu in Nederland onmogelijk gemaakt of hij zet
zichzelf keihard voor paal als leugenaar als hij dat later alsnog beslist want ook dan
beschermd artikel 11 ieder mens, tenzij zoals gebruikelijk onder narcisten en psychopaten,
zij hun zwalkend beleid weer naar hun bewuste doelen bijstellen, artikel 11 maar uitschakelt
en Hugo zich dan wederom als ras leugenaar presenteren zal.
Hugo de Jonge beroept zich in dat debat op een Rechterlijke uitspraak omdat ouders
het niet eens waren, de Rechter koos niet voor het kind maar voor de Klimaat-Holocaust, de
versluierde reden achter de hele Corona pandemie HOAX, LET OP, Covid-19 BESTAAT
waarschijnlijk wel maar niét zoals de context waarin die PANDEMIE werd en als zodanig
wordt vertelt en misbruikt. De bewuste Rechter heeft een inschattingsfout gemaakt.
Want nóg erger, wat in deze tijd ook speelt is dat een tiener bewust de prostitutie is
ingegaan wiens media naam “Sharella” is. Zij heeft kennelijk verklaard dat zij als 16 jarige
zélf vrijwillig de keuze heeft gemaakt zichzelf te willen prostitueren en de mannen met die
zij betaalde seks had zelf bewust heeft misleid.
Even de boel op scherp zetten Hugo de Jonge: Als mensen de jaren 1930-1939 vergelijken
met 2020-2021 voegt de zittende Elite (inclusief Ministers, Kamervoorzitter en de Minister
van Staat) dat aan elkaar met de Holocaust in de jaren 1940-1945, dat koppelen betekent
dan wel dat die Sharella en de mannen die seks met haar hadden zich nu dankzij Hugo de
Jonge ook allemaal kunnen en mogen gaan beroepen op artikel 11 van de Grondwet.
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Omdat ik dit stel zal de Elite zich vast weer gaan beroepen dat ik geen “koeien met paarden”
moet vergelijken, sorry, zuiver juridisch sluit mijn stelling als een bus, op basis van de
rechterlijke uitspraak en de uitspraken van Hugo de Jonge hebben kinderen van 12 jaar en
ouder als zij dat zelf willen op basis van artikel 11 van de Grondwet lichamelijke
zelfbeschikking en mogen zij zich dus ook gaan prostitueren, dat is dan namelijk óók hun
Grondwettelijk eigen recht. Of gaat de Elite straks zélf koeien met paarden vergelijken om
ook dit weer recht te lullen!
Kijk, mensen met geheime agenda’s liegen altijd zo lang totdat ze ergens een steek laten
vallen omdat ze vastlopen in hun eigen versluieringen en dát is ook exáct waarom Mark
Rutte zo vaak heeft gezegd “het is allemaal verschrikkelijk ingewikkeld”, voor een mens die
er psychopathische gedragingen op na houdt is het leven inderdaad héél ingewikkeld want
op een dag vallen ze op hun eigen platte bek op basis van hun eigen leugens.
Tevens hebben de bewuste rechter en Hugo de Jonge met zijn debatteer woorden het gezag
van ouders over hun kinderen ernstig ondermijnd, de Staat als opvoeder, de kinderen onder
direct gezag van De Koning.
Dit ziek dualistisch gedrag is schering en inslag bij narcisten, tot ze vastlopen.
Evenzo dient te gelden voor Ministers met zulk gedrag, beëindig de relatie met zo iemand, en
keer hen de rug toe en zend hen heen om nooit meer terug te komen.
Nou, nu dus nog even de wereldwijde geluidsnorm waarop alle geluid overlast en geluid
vergunningen op berusten dit is een REKENKUNDIGE HOAX!
Deze rekenkundige HOAX werkt al 50 jaar lang doelbewust, hetgeen het tot een conspiracy
maakt, net zoals de Covid-19 HOAX die in werkelijkheid tot doel heeft de Klimaat-Holocaust
uit te voeren.
Je kunt de negatief gebruikte NLP methode gebruiken, hetgeen gelijk staat aan zwaar
narcisme, hetgeen weer aangeleerd wordt met speciale cursussen zoals Prince-2 of
salamitactiek-cursussen en dergelijke, de dB(A) weging van geluid methode is zo’n
rekenkundige geluidsnorm leugen.
Middels voor burgers onnavolgbare mathematische rekenformules wordt alles weggewerkt
en uitgegumd als niet bestaand en dat je er dus ook geen last van kunt hebben.
Ik ga het niet meer uitleggen, wij hebben het departement van EZK werkelijk
gebombardeerd met stukken en hun eerste reactie binnen de LEE 21 / 2543 WET
gerechtsprocedure namens Minister Stef Blok van EZK is dat ze er niets in lezen waar zij
wat mee kunnen. Hiermee is bewezen dat het departement van EZK en het SodM volzit met
burgers die hun geld in de functie als ambtenaar zitten te verdienen met ziekmakende
volksverneuking én het indirect doden van o.a. Bruinvissen.
Bruinvissen zijn geen vissen maar in water levende ZOOGDIEREN, Phocoena Phocoena.
We bouwen windturbine parken op zee opdat de land zoogdieren (burgers) er geen last van
hebben. Even wat leerstof voor het Staatstoezicht op de Mijnen en de Minister van EZK;
Informatie van Wikipedia:
“Bruinvissen eten kleine levende dieren zoals vissen, pijlinktvissen en garnalen. Deze
vinden ze met behulp van echolocatie. De frequentie van hun klikgeluiden ligt rond de 130
kHz. Een voordeel van die relatief hoge frequentie is dat orka's hen slecht horen.
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Haaien en orka’s zijn de grootste vijanden van de bruinvis, maar ook grijze zeehonden
vormen een potentieel gevaar.
De blauwe vinvis staat, evenals de bultrug, bekend om zijn gezang. Het gezang is een van de
hardste geluiden uit de dierenwereld en kan een sterkte tot 188 decibel (dB) bereiken. Ter
vergelijking: schreeuwende mensen produceren tot 70 decibel en een vliegtuigmotor
produceert tot 120 decibel. Het luidste landdier is de brulaap, die tot ongeveer 100 decibel
komt.”
Okay, stappen we even over naar geluiden
die de mens maakt, de schreeuwende mens
kennelijk 70 decibel in dB en dus niet
dB(A). Als voorbeeld twee hydraulische
graafmachines van Takeutchi, de TB260 en
de TB225. (even een disclaimer; dit
voorbeeld heeft NIETS met het merk
Takeutchi te maken, nada, naka niks), deze
machines kwamen onlangs gewoon bij ons
voor de deur. Het gaat in dit betoog om de
wereldwijde afspraak tussen overheden en
fabrikanten inzake geluid waar alle
bovenmatig veel geluid makende machine’s
een label voor aan hun machine moeten
bevestigen.

foto’s Robbert Huijskens

Hoe werken deze Europese leugenachtige rekenmodellen;
De TB 260 heeft een Lwa label van 98 dB en de TB 225 heeft
een Lwa label van 93 dB.
Op het etiket staat het LWA vermeld, het
geluidsvermogensniveau. Er is een verband tussen dit
vermogensniveau en de geluidsdruk LpA in dB(A) :
LpA = LWA - 8 - 20 x log d.
Rekent u het even uit…, oh nee, daar hebben we
wetenschappers voor… maar dat Lwa geluidsetiket is wel
gebaseerd op de wetenschappelijke dB(A) leugen want die zit in
de rekenmodel verwerkt.
Als ik het geluid van van zo’n TB 260 en zo’n TB225 met mijn iPhone opneem en de dB(A)
leugen weg laat kan IEDEREEN de waarheid gewoon horen zonder wetenschappelijk
verzonnen leugenachtig rekenmodel.
Lees verder maar mijn in de rechtszaak ingebrachte appendix drie, daarin vind je de
oorsprong van de dB(A) weging en daarmee ook de leugen en dat is bewijsbare wetenschap.
Dus al die windparken op zee, wat doen de basgeluiden die zij opwekken met de
zeezoogdieren en vissen die in de zeeën leven. Nou, hetzelfde als het met de mensen doet.
De basgeluiden —> lage tonen —> laag frequent geluid, bestaan volgens het rekenmodel uit
trillingen met een LpA & een Lwa sterkte, geluidssterkte en geluidsdruk. Die druk waar het
wezenlijk probleem in zit wordt met alle op dB(A) gebaseerde rekenmodellen gewoon met
een uitgum methode weggelaten alsof die niet bestaat met als mogelijk gevolg van het
wereldwijd stranden van de zeezoogdieren zoals de Bruinvissen.
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In 1980 heb ik op 24 jarige leeftijd meegewerkt aan de documentaire “Stranded” welke werd
gemaakt door het Australische bedrijf Golden Dolphin Productions ; director, Tristram
Miall ; producer, Robert Loader and line-producer Sally-Jane Ayre-Smith, commentaarstem
David Attenborough. Deze is op VHS nog terug te vinden in Libraries Australia ID 9727798.
Ik ben nu aan ervaringen letterlijk 40 jaar verder en Bruinvissen en andere walvisachtigen
die massaal stranden zijn nog steeds mensenwerk, niet de stijging van de temperatuur van
het klimaat maar de temperatuurmeter van het gedrag van de mens is de oorzaak van alles.
Ik was betrokken bij de opnamen van “Stranded” op Hawaii, in San Diego en in Nederland bij
het toenmalig Dolfinarium te Harderwijk onder Dudok van Heel en met de Nederlandse
Marine op zee inzake de effecten van SONAR op walvisachtigen.
De overheden weten wereldwijd echt wel wat die doorgaande basgeluiden van onder andere
de buiten-warmtepompen doen maar doen doelbewust niets aan handhaving vanwege de
economische belangen via de dB(A) leugen wet, de rest is middels toegepaste NLP
techniekjes puur narcisme of in bepaalde gevallen terug te voeren op psychopathisch
gedrag, de onanie van de machtswellustige onder wie héél veel gewone burger-ambtenaren.
Als je de laag frequent geluid HOAX begrijpt, welke wél door iedereen zélf te controleren is,
dan zie je hoe er een hele massa burgers, Ambtenaren en Geluid-Wetenschappers al 50 jaar
lang actief die HOAX in stand houden ten kostte van andere burgers. Daarover gaat onze
LEE 21 / 2543 WET rechtszaak. Een akkefietje dat begon in de zomer van 2018.
In de nacht van de laatste grote aardbeving van 15 op 16 november 2021 maakte ik midden
in de nacht om 03:29 uur heel toevallig een opname van de UGS-Norg, ik kon zoals
geschreven niet slapen van de herrie, ik wist niet dat om 01:46 uur er een zware aardbeving
in Groningen plaats vond van 3.2 op de Schaal van Richter.

Op de grafiek hierboven zie je rechts de stille omgeving in de nacht bij 1821 Hertz -117,1 dB
aangeven, 1800 Herz is normaal hoorbaar geluid, alles dat ze uitgummen met de dB(A)
weging is ook gewoon hoorbaar HOOR!
Op de volgende pagina een ingezoomde foto op de Laag Frequent (bas geluiden) overlast.
Op deze in de SpecLab meting ingezoomde foto met onze professionele AKG SE 200 B en CK
92 capsule zie je een piek meting van -58.3 bij 16,3 Hertz. Een breed patroon van een MUUR
aan Hertz Druk Golven die nog bij elkaar opgeteld zouden moeten worden en dan wordt de
leefomgeving bewijsbaar vreselijk ongezond.
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Besef dat alle officiële meetbureaus’ en de
Minister van EZK schrijven dit allemaal
niet te begrijpen en ze dit gewoon
uitgummen met een potloodstreep en de
mensen vertellen dat hun klachten
psychosomatisch zijn.
De “stilte” was dus -117,1 dB, de Laag
Frequent herrie op de gevel was die nacht,
zo’n anderhalf uur na de beving in
Groningen, op 2600 meter afstand van de
UGS Norg, met pieken van 16,3 Hertz van
-58,3 dB, dat geeft dan -117,1 minus 58,3 =
58,8 dB DRUK op de gevel.
Deze waarheid werkt het departement van
EZK weg met rekenmodellen. En omdat het
voor velen niet tastbaar is denken ze dat je
een wappie bent terwijl zij er zelf ook onder
lijden maar dat niet voelen en beseffen en
zij daarom zélf dus juist de wappies zijn.
(Ministerie van Wegwapperaars,)
Als de overheid dit beoordeelt met de db(A)
weging bestaat deze bestaande overlast
niet. De Bruinvissen en andere
walvisachtigen zouden de mensheid
dankbaar zijn deze leugen te erkennen.
Weet u nog die Orka’s die in de buurt van de
zuidwestkust van Frankrijk een zeilschip
aanvielen, daar staan ook grote windturbine parken want dan hebben de mensen er geen
last van. Zo fijn hé…
De recherche zei me in november 1996 dat ik hen best mocht uitschelden voor
“Klootzakken”, dus ze wisten heel goed wat ze deden. We willen méér, we willen méér.
Soms vraag ik me af, Tweede Kamerleden bekijkende op YouTube, of ze zwaar aan de Coke
zitten in hun niet te stuiten gedrag op weg naar een plaatsje in de Nieuwe Wereldorde.
Op het kanaal van Bert Brandsma las ik: “Attje Kuiken laatst als een nerveuze kip door de
brievenlijst heen. Dit fragment komt uit: Procedurevergadering VWS, 18 november 2021.”
en meer. Zoek maar op “Help de huisarts verzuipt…!”
Laatst zag ik Minister van EZK Stef Blok op YouTube in het debat op 16 november 2021
inzake de aardbeving van die afgelopen nacht antwoorden tijdens het vragenuur tegenover
een terecht emotionele SP lid Sandra Beckerman (met in de titel “Robot Stef Blok” & “de
vlucht van Shell”) en luisterde ik naar hoe Minister Blok als een volstrekt emotieloze man
reageerde en slap stond te ouwehoeren over hoe goed en voortvarend zijn departement
bezig is met de slachtoffers, besef nog even dat Blok juridisch onze directe tegenstander is in
de LEE 21 / 2543 WET is. Ik schoot in de lach om het totale nonsens gedrag van Blok.
De verbale nonsens van Blok was net als zijn eerste nonsens reactie binnen de procedure
inzake de dB(A) WET LEUGEN namens Minister Blok waar méér dan een miljoen mensen
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onder lijden. En met al die buiten-warmtepompen, waarvan er nog veel meer zullen komen
die allemaal continu Laag Frequent maken, omdat de berekeningen die onder het Ministerie
van EZK weg komen bizar gestoord zijn & net als vaccin’s een mens kunnen slopen door hun
bijna 24/7 aanwezige Laag Frequent Hertz Druk Golven. Velen kunnen tegenwoordig in hun
denken die verbanden met elkaar niet meer maken en zien. Laag Frequent Hertz Druk
Golven maken je ziek, je wordt steeds gevoeliger en ze slopen je op termijn.
De directe gelijkenis tussen LFg overlast waar de LEE 21 / 2543 WET rechtszaak over gaat
en de wat ongrijpbare Covid-19 injecties (welke “vaccins” worden genoemd) is dat ze beiden
gaan over wat LFg en de Covid-19 Vaccin’s op termijn met de mens doen.
Dat brengt mij weer bij de pandemie die inmiddels ook door Hugo de Jonge wordt benoemd
als een “epidemie” in plaats van “pandemie”, het “afvlakken” van de The-Great Reset-HOAX
is begonnen en ook Hugo zegt nu al “ernstige griep”.
Dit afvlakken dient te gebeuren omdat de doelen van zoveel mogelijk injecties geven
nagenoeg behaald zijn, maar 93,5% vinden de hervormers fijner.
Geschiedsvervalsing is al zo oud als de weg naar Rome. Ik vraag me zelfs af of De
Koninklijke Familie eigenlijk zelf nog wel weet wat hun zuivere bloedlijn is maar eigenlijk
interesseert mij dat ook helemaal niet.
Ik ga het nu even hebben over de Klimaat-Holocaust van The Great Reset.
Als je heel veel levenservaringen hebt, een brede horizon hebt, daadwerkelijk ook kijkt en
kunt associeren kun je het niet missen, daarbij ook het narcistisch en psychopathisch
gedrag door hebt gekregen wordt een en ander vanzelf keer op keer aan je bevestigd door
hun eigen gedrag.
Nu onlangs op 20 november 2021 werd mijn denken wéér door de (online) krant Gulf News
van The United Arab Emirates getriggert. Ik volg die krant bewust een beetje.
De betreffende krantenkop; Heart disease: “It’s 393% deadlier than COVID-19”.
Ik ga niet zitten mierenneuken maar het komt erop neer dat ze, nu bijna hun gehele
bevolking hebben geïnjecteerd (88,7%) met een mRNA vloeistof die hun DNA genetisch
manipuleert, en nu zijn ze via de krant aan de lezer gaan vertellen dat hart en vaatziekten
op jaarbasis 293% meer doden oplevert dan COVID-19. (voor de ingespoten wappies:
COVID-19 is 100%, de méér doden is 293%, dat maakt samen 393%)
Ik ga hier kort en bondig doorheen en de lezer mag het verder zelf onderzoeken, het komt er
in ieder geval op neer dat met zo’n claim over alle normale doden die normaliter jaarlijks
wereldwijd vallen nu op een NLP manipulatieve wijze wordt verteld dat er zo’n ruim 200%
méér mensen dood zullen gaan aan hart en vaatziekten.
Nogmaals; dat er zo’n 200% méér mensen dood zullen gaan aan hart en vaatziekten.
Als ik alleen de Nederlandse CBS Statline statistiek er even bij neem, ga ook maar zelf
nazoeken, pak ik over 2020: 20.138 Corona doden, 10.495 doden ademhalingsstelsel,
36.579 doden door hart en vaatziekten. Dan kom je ongeveer op Corona 20.000 als 100%,
dan zijn de hart en vaatziekten 36.578 en dat is in dezelfde benadering dan ongeveer 181%,
oftewel in Nederland in 2020 slechts 81% méér hart en vaatziekte doden dan aan Corona.
Waar mogen we het in Nederland niet over hebben omdat je anders nep nieuws verspreidt,
over de Great Reset van Klaus Schwab, we mogen alleen maar bang zijn voor Covid-19.
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Waar moeten we het wel “heel veel en vaak over hebben”, over CORONA maar NIET over de
waarheid ONDER CORONA, want Corona waart al EEUWEN onder ons, Corona is er, nu een
ergere variant, de HOAX = de ANGST-PANDEMIE!
Ik kom alles overziend vanuit MIJN wetenschap op geheel andere standpunten die je in
inmiddels Dictatuur Nederland niet meer hardop uit mag spreken.
Ik heb echter het bewijs van het zijn van een doorgerot Rechtssysteem en van de
dB(A) leugen, dus kom mij niet met corrupte rechters en liegende wetenschappers aan de
kop zeiken. Ik kijk heel gewoon een laag DIEPER, eerst deed ik dat al onder de Adelijke
Crinoline in gelijk-genaamd stuk, overigens het best gedownloade GRATIS stuk.
Nu gaat het om onder de rokken gluren naar de reden onder de Covid-19 genetische
manipulatie van het menselijk DNA.
Want ook in Nederland komen steeds meer mensen achter de bijwerkingen van de injectie,
mag je niet over discussiëren, en over de oversterfte, mag je niet over spreken en de
bijwerkingen worden weggewerkt met wetenschappelijke rekenmodellen.
Kijk, ik hecht dat artikel van de Gulf News wel aan het eind van dit stuk.
De eerder genoemde wetenschapper “Gorben Pijlman” van de Dobbelman Universiteit te
Wageningen, die wetenschappers kan de overheid gewoon inhuren.
Of neem die fuck wetenschappers die al 40 jaar de dB(A) leugen verbergen en de medici die
maar niet snappen waar CVS (Chronische Vermoeidheid), Fibromyalgie en de Vibro
Akoestische Ziekte vandaan komen noch die kunnen verklaren, nee logisch niet, dat levert
geen geld op want die waarheid gaat alleen maar geld kosten.
Die artsen in het artikel van Gulf News zullen vermoedelijk gewoon ingehuurd zijn, je
flikkert er gewoon even wat wetenschappers tegenaan en het is in het denken van mensen
de waarheid.
Wat de Gulf News bracht is een vooraankondiging want het is allemaal gescript, ja, gescript,
hoe kan het anders mogelijk zijn dat Bill Gates nu al vertelt dat de pandemie eind 2022 over
is…., ja, want dan is de massa wel ingespoten en hun DNA gemodificeerd, dat artikel lijkt
betaalde propaganda over wat eraan zit te komen, dat de sterfte dramatisch zal toenemen
maar niet door Covid-19 maar door “iets” en dat voorspelbaar al lijken te wéten, net als Bill.
Toen FvD’er Pepijn van Houwelingen de degens kruiste met D66’er Sjoerd Sjoerdsma
bedreigde Van Houwelingen Sjoerdsma niet, en toch viel de Elite met grootschalige NLP
manipulaties over Van Houwelingen heen want DE WAARHEID MOET VERBORGEN
BLIJVEN!
Van Houwelingen sprak vol van emotie namelijk alleen een voorspelling aan Sjoerdsma uit,
net als al die zogenaamde wetenschappers dat doen met hun “fantasmische" rekenmodellen
gelijk aan de dB(A) leugen. Waarom mogen de Elite en main stream media wel leugens
verspreiden en moet iemand die de waarheid spreekt de mond gesnoerd worden.
Een ding heeft Van Houwelingen volgens mij echter niet juist ingeschat,
die tribunalen zoals na de Tweede Wereldoorlog komen volgens mij niet als
de gescripte KLIMAAT-HOLOCAUST slaagt.
In dat artikel haalt de UAE nu overigens weer wel de cijfers van de John Hopkins University
erbij. Maar als je die 393% wereldwijd gaat berekenen komt het erop neer dat alleen al aan
hart en vaatziekten er volgens de beweringen plotseling minstens 4X zoveel mensen zullen
gaan overlijden aan hart en vaatziekten dan aan Corona, zoals zij in hun op zich ‘kromme’
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vergelijken stellen. Het enige verschil is dat de meeste mensen zo’n mRNA spuit in hun reet
hebben gekregen….
Waar komt die voorspelling van ruim 200% extra doden aan hart en vaatziekten vandaan en
waarom wordt dit nu plots in de officiële media geponeerd, dát is de vraag om te stellen?
Maar dat mag vast niet van de Elite, net als een debat over The Great Reset verboden wordt
door de Elite, WAAROM!?!
Volgens mij vanwege de “gewogen belangen” van wat wel en wat niet verteld mag worden het
keiharde bewijs dat ons land (ook de wereld) reeds is overgegaan in de dictatuur van The
Great Reset en mensen die deze show regisseren zoals Klaus Schwab & Bill Gates, het zijn er
veel méér met hele ringen vol parasieten om hen heen. Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn in
dit beeld dan ook slechts enkele van de op schoot zittende koorknapen in de ringverbanden
van Schwab en Gates.
Nou, er bestaat vanzelfsprekend géén conspiracy en ook is álles dat anders is dan de
nieuwe Fuhrer’s beweren nep-nieuws, dat geschreven hebbende; lees het verdere dan maar
even een beetje als een variant op Gulliver’s Travels.
Doorgeschoten narcistische en de psychopathische persoonlijkheidsstoornis geeft dat
mensen die de stoornis hebben constant zoeken naar onanistische zelfbevrediging in de
vorm van psychisch machtswellust dat weer te maken heeft met sadisme. Dat is dan ook
waarom ze op bedekte wijze ook altijd bekend maken wat ze doen opdat hun lustbevrediging
zo maximaal mogelijk is. Het is een zeer besmettelijke gedragsstoornis welke de mens
oploopt als die zijn/haar eigen ziel verkoopt.
Het meest gebruikte betaalmiddel voor de eigen ziel is geld, seks en/of macht waarmee de
grootsten hun sadisme bevredigen en die groep is groot.
Daarom diende het onderwijs ondermijnd te worden zodat mensen steeds minder goed
konden rekenen en minder goed in verbanden konden denken? Opdat het volk de
rekenmodellen niet meer kan doorgronden en de toegepaste methodieken niet meer kan
volgen. Dit maakt dat je het volk maakt tot volgzame lammetjes die de leiders braaf volgen.
Corona en Covid-19 bestaat en is gewoon de zoveelste ziekte die de mensheid treft en Corona
bestaat ook al eeuwen. Dat deze ziekte mensen zoals mijzelf met COPD extra hard kan
treffen is nu eenmaal de normale gang van zaken van geboren worden en ik garandeer
iedereen al heel lang zijn/haar dood want die komt áltijd.
Bill Gates en zijn type vrienden willen al decennia lang (zie eerdere stukken van mijn hand)
het klimaat redden en dat doen zij met manipuleerbare rekenmodellen.
Ik doe niet aan rekenmodellen, ik gebruik mijn eigen zintuigen waaronder mijn eigen
denkvermogen.
Bill wil al heel lang het klimaat redden en tevens is hij ook al heel lang betrokken bij vaccins
en biotechnologie, hetgeen te maken heeft met genetische manipulatie.
Als bij genetische manipulatie de ziel van de mens is uitgeschakeld (verkocht) dan wordt de
mens steeds meer digitaal en gericht op geld.
Dat wat een mens een compleet mens maakt, de innerlijke ziel, wordt zonder ziel een zombie
die vaak verwordt tot narcist dan wel psychopaat.
Of het nu Covid-19 heet of anders, de pandemie is al jaren door Bill Gates voorspeld en die is
heel toevallig begonnen met patiënt “nul” op de vlees markt in Huwan.
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De John Hopkins University had het script al in 2017 uitgeschreven. (zie website)
Het doel is om middels angst de gehele wereld bevolking te injecteren voor “het goede doel”,
voor elkaar. Het onderliggend goede doel is de onanie van de rijken en machtigen.
Was het democratisch geweest en nodig om de wereldbevolking uit te dunnen waren de
rijken in de tombola wellicht ook ten onder gegaan, in dit script behouden de machthebbers
rust, de afgeblokte en verstoorde DNA strings en hun immuun systemen doen de rest.
Met de United Arab Emirates is de Koninklijke Familie bevrind. Gaat ook om olie en gas
etcetera. TAQA is een bedrijf van de UAE en hun website hebben ze al wat aangepast aan dat
zij niet alleen eigenaar zijn. Terwijl ik al online heb gepubliceerd dat zij aardgas wereldwijd
veilen en nu stellen ze dat zij voor de gasvoorziening van Nederlandse huishoudens zijn.
Nederlandse media stukjes makers branden hun vingers niet aan het gas van … TJAQA.
Wellicht bang om in stukken in een koffer te eindigen maar dát had weer te maken met een
ander land, betrof wel een kritisch journalist. Ik sterf liever met mijn ziel in balans dan
zonder ziel als zombie.
De United Arab Emirates zijn nu ongeveer voor 88,7% volledig geïnjecteerd.
Inmiddels zou iedereen die onderzoek doet kunnen weten wat die injectie met je lichaam
doet, die grijpt namelijk in je autonoom immuun systeem in en blokkeert het zelf-helend
vermogen van je DNA. Vandaar ook dat zoals reeds gebleken is de injectie niet afdoende
blijkt te werken en er allerlei bijwerkingen zijn die Hugo graag verzwijgt. En hupsakee, de
injectie frequentie met mRNA manipulatie gewoon verhogen.
Op vragen over de onverklaarbare oversterfte geeft Hugo noch Mark antwoord.
Het RIVM en de GGD leidinggevenden kunnen wat mij betreft allemaal uitgezet worden.
En heel heel heel veel respect overigens voor de mensen in de zorg die de klappen van de
beroeps onanisten moeten opvangen.
De geschatte tijd dat er veel mensen zullen gaan overlijden aan allerlei ziekten waar hun
lichaam geen weerstand meer aan kan bieden lijkt 10 jaar, hetgeen ook overeen komt met
agenda 2030.
Het zal wel een schijnbaar natuurlijk verloop zijn dat de machthebbers voorspelbaar zullen
wegzetten als “we wisten het niet” en zo. Waar ken ik dat ook alweer van 🤭 , nee mag je niet
zeggen van Vera Bergkamp en de andere Elite. Adelijke koekjes gebakken uit de restanten
uit de resomeer ovens van Kajsa Ollongren.
Bij 88,7% geïnjecteerde kom je al steeds dichter bij de teksten uit op de Georgia Guide
Stones. Maximaal 500 miljoen aardbewoners en de rest wordt fertilizer voor een groenere
wereld, allemaal middels een volstrekt ecologisch natuurlijk proces en de levende restanten
worden keurige gedigitaliseerde en gecontroleerde zombies onder de macht van wereldwijd
ongeveer 100 zeer rijken.
Dit model voldoet volledig aan The Great Reset doelen zoals Klaus Schwab die ook verteld,
iedereen zal gelukkig zijn en geen bezit meer hebben, behalve die ongeveer 100.
Eenmaal geïnjecteerd is het ook niet meer omkeerbaar, Oostenrijk op kop met verplichte
injecties. Mengele deed extreme experimenten op Joden, Oostenrijk was bondgenoot hé,
is maar nét wié er aan het roer staat.
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Bij 85% gevaccineerden waar Nederland zich bevindt zou het al tijd moeten zijn voor de
ontspannen zelfbevrediging van de nieuwe Fuhrer’s, de tijd doet de rest. Ook al blijven ze
alles CORONA noemen, we zitten in gewone griep bewegingen.
Nederland is eigenlijk al zover dat er genoeg spuiten zijn gezet maar Hugo is nog niet klaar
en zoekt nóg méér zelfbevrediging want zó werkt dat bij de machtswellustige.
Daarom zullen in de eindtijd die ongeveer 100 machthebbers elkander voorspelbaar óók
gaan afslachten, hun behoefte aan hun zieke lustbevrediging overtreft ieder ander belang en
dáárom snappen gezonde mensen hun gedrag ook niet. Ik heb er 56 jaar over gedaan het te
snappen.
The Great Reset IS leuk of niet, naar mijn inzicht; De KLIMAAT-HOLOCAUST.
Eenmaal geïnjecteerd volgt de rest van The Great Reset vanzelf volgens een ….. ‘natuurlijk
humaan’ verloop. En velen verdienen er ondertussen heel veel geld aan.
De bedekte voorspellingen staat al in de krant Gulf News en met de nodeloos nog steeds
uitgevoerde druk pogen ze de resterende “ongevaccineerden” nog te bereiken zodat de
doelstelling ingebeiteld op The Georgia Guide Stones alsnog behaald worden.
Het script is handig bedacht, de mensen doen het doodgaan namelijk allemaal zelf, net als de
Joden het meeste werk van de Joden vernietiging ook zelf deden, beiden ging onder dwang
en angst.
Het waren de Joden die onder dwang de mede Joden in de treinen propten, ze eruit haalde,
ze in de gaskamers deden, de dode Joden uit de gaskamers sleepten, de haren en kleding
sorteerden, de lijken verbrandden. En toen de bevrijders eraan kwamen moesten de Joden
in een ketting van mensen de doosjes met as en de namen er netjes opgeschreven leeg
kieperen in het meer om de bewijzen te verdonkeremanen.
Het verschil tussen de Tweede en deze Derde Wereldoorlog is dat de huidige nog een
doorgerekend verdien model voor de rijken is ook.
Ó ja, de Nieuwe Wereldregering zetelt voorlopig in Dubai en die 393% hart en vaatziekten
door dat land bekend gemaakt zijn alleen te verklaren door het geven van foute injecties.
Uiteindelijk dient zo’n 93,5% van de mensheid steeds minder immuun te worden voor
natuurlijke ziekten zodat er meer en meer doodgaan die zelf hun zorg betalen zodat de
kleine groep rijken er nog aan verdiend ook en de aarde simultaan groener wordt omdat er,
zoals op de Georgia Guide Stones staat ingebeiteld, er een Great Reset komt naar
een nieuwe balans met maximaal 500 miljoen mensen.
De denkfout die mensen zoals Hugo de Jonge die maar doorrammen maken is dat zij denken
zich op die wijze op te werken en in een goed blaadje komen te staan in het nieuwe systeem.
Alle Joden die onder dwang veel van het werk voor de nazi’s uitvoerden werden uiteindelijk
zelf ook allemaal op transport gezet, enkelingen ontsprongen de dans. Je ziet dat wel vaker
in deze tijd, diegene die zich er het hardst bij de nieuwe directeur van het bedrijf in-poogt-telikken vliegt er vaak als eerste uit.
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Bedenk, we gaan allemaal sowieso dood gaan, dat is oprecht een
natuurlijk proces dat ik iedereen garandeer. Het gaat er daarbij
niet eens om “hoe je dood gaat”, het gaat erom, zoals de titel van
dit stuk al een beetje zegt,
‘hoe ga je als ziel weer weg van deze aarde als je lichaam waarin
je tijdelijk als Ziel woont stuk gaat’.
Mijn wapenverlof is mij in 2011 afgenomen omdat ik die vraag
in mijn stukken aan mezelf stelde en dat retorisch aan anderen
vroeg “wat laat ik als voetspoor achter op deze aarde”.
Dát bleken in 2011 reeds verboden vragen te zijn waarmee je
machthebbers pas écht bedreigt, want;
met het ZÉLF nadenken over jezelf in balans met het oprechte
samen sta je volstrekt dwars op hun doelstellingen.

beeld herkomst onbekend

In alle bescheidenheid hoop ik dat anderen uit dit stuk enige hulp en steun kunnen vinden,

Robbert Huijskens

Lindelaan 18
9342 PL EEN
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What is the main cause of cardiovascular diseas
(CVD)?
There are many causes, instead of just one. Dr. Anil Prahalada Rao Kumar,
consultant cardiologist at Aster Jubilee Medical Centre in Bur Dubai,
describes CVD as a “range of disorders” that affect the heart and blood
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vessels.
Major causes include:

.
.
.
.
.

Hypertension
Stroke
Atherosclerosis
Peripheral artery disease
Vein diseases

What are the biggest contributor to CVD?
Dr. Srinivasan Kandasamy, Cardiologist at Zulekha Hospital, point to
“fatty plaques” (or atherosclerosis) as the key driver behind CVD. Doctors
point to the usual suspects behind cardiovascular disease:

.
.
.
.
.
.
.
.

Unhealthy lifestyle
Unhealthy diet
Lack of exercise
Obesity
High cholesterol, high blood pressure
Excessive alcohol consumption
Smoking
Stress

“Unhealthy lifestyle ranges from smoking, unhealthy diet, intake of saltrich food or excess-calorie food, leading to obesity. These are the biggest
contributors to increased fatality due to cardiovascular diseases,” said Dr.
Kandasamy.
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What CVD risk factors are beyond control?
Two factors — age and heredity — are out of your control.

From what age does heart diseases typically start?
The risk of heart disease increases around the age 45 in men and 55 in
women.

Does heredity play a part in risk factors for CVD?
Yes. Your risk may be greater if you have close family members who have
a history of heart disease.

How does it start?
Current scientific evidence shows that chronic inflammation is a starting
point of CVD, said Dr. Kumar. Chronic inflammation plays a key role in
the “pathogenesis” (disease development) of CVD and coronary artery
disease. This chronic inflammation, also known as “atherosclerosis”, is a
major contributor to CVD incidence and deaths.
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What does 'atherosclerosis' lead to?
Inflammatory processes involve the sub-endothelial area of the arterial
wall, accumulating fat and fat-laden macrophages, among other cell
types, said Dr Kumar.
Inflammation is only a response, said Dr. Kumar. “What promotes
inflammation it is the disruption of the endothelial function.
Inflammation also leads to thrombus formation, and multiple
pathological consequences such as calcification, stenosis, rupture, or
haemorrhage.”
In its advanced form, atherosclerosis is a major risk factor for coronary
heart disease, stroke, peripheral artery disease, heart failure — or sudden
death.

Is there something we can do about stress?
There's good stress and bad stress. “Stress is a part of life for just about
everyone,” said Dr Kumar. “Sometimes it is not easy to recognise stress
because we are caught up in the flow of life.
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The good news: oxidative stress (imbalance between free radicals and
antioxidants in your body) and systemic inflammation are modifiable by
nutrition.
“We can also control these risk factors: excess food intake and physical
inactivity, which contribute to the secretion of pro-inflammatory
cytokines,” said Dr Kumar.
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Is diet high in fat/meat increase CVD risk factor?
“Eating foods rich in trans fats increases the amount of harmful LDL
cholesterol in the bloodstream,” Dr Kumar said. “This reduces the amount
of beneficial HDL cholesterol. Trans fats create inflammation — then heart
disease, stroke, diabetes, and other chronic conditions.”
“They also contribute to insulin resistance, which increases the risk of
developing Type 2 diabetes. Even small amounts of trans fats can harm
health: for every 2% of calories from trans fat consumed daily, the risk of
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heart disease rises by 23%.”
Dr. Brajesh Mittal, Consultant Cardiologist, Medcare Hospital Al Safa,
said: "A diet rich in fatty food and meats definitely increases the risk of
CVD. These (types of the food) lead to higher blood levels of bad
cholesterol deposited in the arteries — causing blockages."

23%
%

Rise in the risk of
heart disease for every
2% of calories from
trans fat, according to
Harvard Medical
School cardiologist Dr
Dariush Mozaffarian

What are the key sources of trans fat?
Trans fat can be found in:

.
.
.
.
.
.
.
.

Baked goods, such as cakes, cookies and pies.
Shortening.
Microwave popcorn.
Frozen pizza.
Refrigerated dough, such as biscuits and rolls.
Fried foods, including french fries, doughnuts and fried chicken.
Nondairy coffee creamer.
Stick margarine.

What's the problem with red meat?
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Greater intake of total, unprocessed and processed red meat are known to be
associated with a higher risk of CVD — independent of other dietary and non-dietary
CVD risk factors, said Dr. Anil Prahalada Rao Kumar, consultant cardiologist at Aster
Jubilee Medical Centre in Bur Dubai.

"There is some evidence that red meat alters the gut microbiome, leading
to higher levels of certain metabolites and pro-inflammatory cytokines in
the blood, which have in turn been linked to greater risk of heart
disease,” he added.
Dr Kandasamy said studies show that “high-fat, high-calorie, high red
meat-containing food, fried items — in whatever form, whether veg or
non-veg — do contribute to heart disease.”

What processes are behind red meat intake that
contributes to higher CVD risk?
Several mechanisms contribute to an adverse effect of red meat intake on
risk of CVD, said Dr Kumar.

.
.
.

Increased blood levels of low density lipoprotein (LDL) cholesterol.
Red meat is low in polyunsaturated fat.
Excessive iron intake might catalySe several cellular reactions involved
in the production of reactive oxygen species, thus increasing the

.

levels of oxidative stress.
Scientists hypothesised that sialic acid N-glycolylneuraminic acid in
red meat generates a pro-inflammatory, atherogenic (promotes
formation of fatty plaques in the arteries) state in humans.

https://gulfnews.com/special-reports/heart-disease-its-393…RoTu7DsydtUOwTJEmL7G33vs18BdmWM2cuYJmCtOgO4q9mEZ1Y3cYqfz9

Pagina 10 van 14

Heart disease: It's 393% deadlier than COVID-19 | Special-reports – Gulf News

.

20-11-2021 13:28

High-sodium content of processed meats is likely to increase the risk
of coronary heart disease — by increasing blood pressure and vascular
resistance.tO

To reduce CVD risk, what advice do you give to
people?
Dr Kumar:
“Heart disease is a leading cause of death, but it's not inevitable. While
you can't change some risk factors — such as family history, gender or age
— there are plenty of other ways you can reduce your risk.”

Dr Mittal:
“Maintain a healthy life style — healthy food, low-fat, low-calorie foods,
with fruits and salads, regular exercise, weight maintenance,
yoga/meditation, adequate sleep, periodic check-ups after 40 years. Also
monitor blood pressure, diabetes and cholesterol.”

Dr. Kandasamy:
“As a cardiologist, I advise people to maintain a healthy lifestyle, avoid
smoking, take less calory and less fatty food — once in a while that’s fine,
but not as a routine diet pattern. Try to take less salt, and less-calorie
food. Take sugar/sweets, carbohydrates. Consume more protein-related
diet, consume foods rich in dietary fibre, try to control your risk factors
including diabetes, hypertension or any other risk associated with
chronic morbidities.”

Individuals with higher meat intake have smaller ventricles, poorer heart function, and
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stiffer arteries — all markers of worse cardiovascular health.

WHAT IS THE POLYPILL STRATEGY?

.

In a landmark study published in 2003, researchers found it is possible
to reduce the risk of ischaemic heart disease (IHD) by up to 80%. The
study, published in the BMJ, stated the “polypill strategy” leads to a
proportional reduction in ischaemic heart disease (IHD) events and

.

strokes, prevalence of adverse effects and life-years gained.
The “polypill strategy” study was led by N. J. Wald of the Department of
Environmental and Preventive Medicine, Wolfson Institute of
Preventive Medicine, University of London. In randomised trials, they
found that the polypill strategy largely prevented heart attacks and
stroke if taken by everyone aged 55 and older — and everyone with

.

existing cardiovascular disease.
The formulation includes: a statin [i.e. atorvastatin (daily dose 10 mg)
or simvastatin (40 mg)]; 3 blood pressure lowering drugs [for
example, a thiazide, a β blocker, and an angiotensin converting
enzyme inhibitor], each at half standard dose; folic acid (0.8 mg); and

.

aspirin (75 mg).
Safety: Researchers showed that the Polypill would, depending on the
formulation, cause symptoms in 8-15% of people and is “acceptably
safe”.
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