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Kerstgedachte 2021; de HEL op “Zoekutmaaruit” 




Al sympathiseer ik wel met wat Huig Plug doet, ik ben geen 
klokkenluider,

ik ben vanaf 2011 een spiegeldrager want alles is omgekeerd.

De Corona pandemie drijft op de WHO van de UN, de GGD, 
het RIVM en Ministers die zich weer verschuilen achter de 
WHO, UN, GGD en RIVM’s.

Diezelfde WHO, UN, GGD’s en RIVM’s houden al 50 jaar een 
bekende waarheid onder hun petten verborgen, hetgeen hun 
gedrag tot een 50 jaar oude bewuste conspiracy maakt.

Het autonoom denkvermogen van de wereldbevolking is 
massaal onderdrukt & verkracht.  

Dus houd ik de WHO, UN, GGD’s, RIVM’s en doorwrochte 
wetenschappers de narcistische spiegel voor.                               Bron: .ANP		 	 	 	 


Mensen die psychopatisch zijn ingesteld denken altijd dat “een 
anders denkende” hen aanvalt,

het denkscript bij psychopathie zit in hun brein namelijk vast in 
hun eigen gestelde doelen, 

zo kan het ontstaan dat Minister President Mark Rutte zich 
verdedigde met dat hij

“naar eer en geweten had gelogen”, dat is nou zo’n 
psychopatisch gedrags-perspectief en de Elite accepteert zulk 
gedrag en ziedaar een Leugenkabinet als “Rutte IV” kan 
gewoon doorgang vinden omdat de verzwegen doelen van 
“Rutte IV” ook voor de “Rutte IV” functionele psychopathische 
gedrags-mensen zwaar wegen.


We zitten midden in een omslag naar een nieuw fascisme, fascisme dat niets anders is dan 
heersende zeer zware psychopathie, oftewel doorgeslagen onbalans, het enige verschil    zo ik 
dat zie     is dat in dit nieuw-fascisme    onder het “wereldwijd covid regime”    het “etnisch zuivere 
aspect” van het fascisme van Benito Mussolini bewust is weggelaten en het etnische aspect is 
omgebogen naar het huidig “etnisch zuiver psychopathisch regime” waarbinnen “etnisch” nu 
omgekeerd wordt misbruikt om de identiteiten van alle volken onderling te vernietigen en te 
nivelleren naar één identiteit middels het uitgummen van de oude identiteiten, het perfecte nieuw 
fascisme is feitelijk perfecte psychopathie. Maar … de psychopathische persoonlijkheid kan per 
definitie dus nooit perfect zijn want het is een persoonlijkheidsstoornis.  


Als je de werking van de psychopathie eenmaal snapt weet je dat psychopaten geen enkel middel 
schuwen om macht over anderen te krijgen om zowel hun eigen masochistische als sadistische 
behoeften mee te bevredigen, de uitkomst van het totaal plaatje van oud fascisme en het nieuw 
fascisme zal altijd hetzelfde zijn: psychopathie met een vorm van psychische necrofilie erin  

Psychopathie brengt namelijk al eeuwen dood, verderf, vernietiging en uiteindelijk ook de dood 
van de fascist zelf. 


Wikipedia (door mij aangepast); Heden ten dage heeft fascisme de betekenis gekregen van één 
regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, met andere woorden een systeem dat de natie 
boven het individu stelt, met als uitvloeisel een in zo'n systeem legitiem gebruik van geweld, 
moderne propagandatechnieken en censuur om politieke tegenstand de kop in te drukken en 
daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak worden in een dergelijk systeem de 
economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf gecontroleerd en gereglementeerd. 

In het oude fascisme werd het etnisch nationalisme omhelst, in het huidig nieuwe fascisme wordt 
dat etnische aspect omgekeerd gebruikt door de identiteit van alle volken te vernietigen om 
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daarmee, inclusief uitdunning van de wereldbevolking, te pogen tot één afgedwongen afgeslankte 
eenheid te komen, zoals in China. 

Het nieuwe-fascisme is net als het covid-virus gewoon weer een nieuwe variant op het aloude 
thema van de meest zware vorm van psychopathie.

Zelfs het gender verschil (man-vrouw) wordt nu actief afgebroken, in Nederland met name door 
D66. 

Bang zijn voor islamitische terroristen hoeft niet meer, de nieuwe-terroristen zijn de rijkste 
aandeelhouders die zich bóven Klaus Schwab bevinden. Neem alleen al Abu Dhabi, de voorlopige 
hoofdstad van The World Government, daar draait alles al om geld los van zielsbesef.


In 2014 was ik enthousiast over het kunstwerk van Maria Koijck “Luisteren naar Vrijheid”, een 
kunstwerk voor dodenherdenking van 4 mei 2014. Ten behoeve van RTV Drenthe kwamen Maria 
Koijck en ik op een voortgezet onderwijs school vanwege haar kunstwerk, Maria kwam tijdens dat 
schoolbezoek naar me toe en zei in mijn oor “wat is dit!”, kijkende naar het wanordelijk gedrag 
van de leerlingen. Ja, andere generatie. 

In 2017 heb ik bewust gekozen te stoppen met werken voor de main-stream-media-groep, met 
name omdat ik hun afgezakt journalistiek denkniveau niet meer kon verdragen, ik stond op het 
kruispunt te kiezen tussen het verder mee doen aan de afgegleden journalistiek of voor het 
behoud van mijn ziel. 

   

Ik heb me verbijsterd over de snelheid waarin de menselijke domheid (onbalans) als pandemie 
heeft toegeslagen, naar mijn inzicht veelal door een schoolsysteem waarin de 
onderontwikkeldheid van het eigen autonoom denkvermogen aan de jeugd wordt aangeleerd, het 
“alles is omgekeerd” leer programma. Ik kan hier boeken over volschrijven.


Als ik naar de democratie kijk (Tweede Kamer debatten) zie ik zo’n enorme …. nee… ik zie een 
algoritme van een poppenkast waarin fracties niet eens meer écht kunnen debatteren maar met 
name de leden van de al jaren “zittende macht” alleen maar hun psychopathische leiders pogen 
te dekken. Wat de meeste mensen niet door hebben is dat de Democratie in Staat Nederland 
allang is afgegleden naar een Staatssicherheit Systeem dan wel naar model van de Securitate van 
Nicolae Ceaușescu in het communistisch Roemenië.  Die “doorwrochte wetenschap” van CDA’er 
Wobke Hoekstra blijkt slechts een winstgevende industrie ten bate van de mammon. 

Alles is commercieel gemaakt en daar past een “ziel” niet in, iedereen dient slaaf te zijn van de 
mammon. Toen Mozes op de berg was om de tien geboden van God te ontvangen wilden de 
Joden een God op aarde en dat werd een gouden kalf, dat streven naar aardse macht is en blijft 
al eeuwen dé oorzaak van alle ellende, óók van de huidige pandemie.

De Corona pandemie of in mijn denken de psychopathische pandemie.


Zij die steevast eeuw na eeuw hang naar macht over anderen willen, zijn consequent zij die 
psychopatisch zijn geworden.

In 2011 schreef ik het op HoeDenkIk.nl al, middels onderwijs kennis krijgen inzake de 
grootheidswaanzin van de psychopathie is DÉ enige sleutel naar het redden van de aarde naar 
een betere wereld.


De geveinsde of daadwerkelijke domheid die leden der politieke partijen heden ten dage showen 
bij hun interrupties bij de debatten tegen de uitlatingen van het FvD zijn regelmatig gewoon té 
stupide. 

Inmiddels zie ik hoe bijna alles middels psychopathie is en wordt aangestuurd, zelfs belangen 
groepen zijn vaak geïnfiltreerd met mollen en verstoorders door de overheid zelf. Wat en wie is 
nog waar? Wat er wereldwijd gebeurd wórdt geregisseerd.


Wat mensen die denken vanuit hun eigen gekweekte innerlijke psychopathie vergeten zijn is dat 
zij van zichzelf hun innerlijke God, hun eigen innerlijke Deity hebben gemaakt, type mensen als 
Mars Frutte, Hubo de Domme, Sifrid Klaag, Katja Bollebren, Pan Katersnotte, Fopke Poepstra, 
Cardola Split, Pertinent Kafferhuis, Blaffer Bekker, Kareltje Chwabbber zijn zulk soort mensen, zij 
gedragen zich ernaar onder welke soort narcistische saus zij zichzelf ook verbergen. 

Je herkent hen aan hun taalgebruik, hun omgang met zichzelf versus anderen, hun niet écht open 
communiceren, hun geen echte antwoorden geven, hun manipuleren en denken vanuit macht, 
hun liegen en niet in staat zijn tot een goed gebalanceerd gesprek/debat. 

Als je de psychopathie bestudeerd (de sleutel der wijsheid) kan iedereen het herkennen.
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Psychopaten zijn er altijd op gericht dat anderen net zo on-gebalanceerd gaan denken als zij zelf 
doen. De omstander die hogerop de ladder van de macht wil komen dient zich aan de 
psychopaat aan te passen, goed uitgebeeld door kunstschilder Jheronimus  Bosch, een 
levensweg waarin de “ziel” van de omstander wordt afgenomen in het kader van “sensibiliseren” 
inzake de behoeften der psychopaten.  In die wereld wordt het volk middels onderwijs geleerd na 
te denken als een zombie die klakkeloos alles gelooft inzake datgene hoe de psychopathische 
overheid wenst dat zij ook gaan denken.

 

Is De Vaandeldrager, het meesterwerk van Rembrandt 1636, 
geschilderd tijdens de 80 jarige oorlog 1568-1648, een 
symbool van de psychopathische man die uit is op macht 
en de Vaandel een vooruitstekend symbool is van de 
mannelijke macho, een soort verlengstuk van de penis met 
een vlaggetje eraan “hier kom ik aan met mijn mannetjes die 
dood mogen voor de vergroting van mijn rijkdom”.  De strijd 
op het slagveld van toen vervangen met de strijd om het 
Aandeel 1602, de nieuwe VOC mentaliteit. Nog wat 
symbolen, Banka-Billiton —> Billiton, de eerste olie 
gevonden op Sumatra, Shell die kennelijk ook aan Nazi 
Duitsland brandstof leverde?, Japan die Nederland-Indië 
inpikte vanwege hun gebrek aan olie dat hen geweigerd 
werd door Nederland en de USA en de Jappen in het 
voorbijvaren even Pearl Harbour mee namen, de goudberg 
Grasberg (en Ertsberg) op Nederlands-Nieuw-Guinea 
waarom de Staat geen afstand wilde doen van Nederlands-
Nieuw-Guinea.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 bron: Rembrandt Harmenszoon van Rijn


De NOS die als propaganda machine van De Staat een van de grootste brengers van nep-nieuws 
is, de NOS die autonome denkers die de Bilderberg Conferenties presenteren als complotdenkers 
wegzetten als wappies inzake complotdenken, wie heeft er gelijk!?

Is die Bilderberg Groep niet een perfecte versluiering van wellicht de meest kapitaalkrachtige 
familie ter wereld, van hen die graag op kop lopen in hun competitie met de andere families met 
veel macht welke macht boven Klaus Schwab reikt en een macht die De Staat Nederland allang in 
zijn macht heeft en de Nederlandse Democratie daarónder slechts het necrofiel relikwie is?     


Is de pandemie wellicht een moderne veldslag met minstens net zoveel doden als vroeger, wiens 
vaandel loopt overal ver vooruit? Is het hem met de grootste schuit die het moderna, sorry, 
versluierde moderne vaandel draagt?


Een op de ladder opgeklommen schavuit genaamd Menno Snel, formeel de grote falende in de 
toeslagen-affaire, is de aanjager van de lobbyclub Nogepa  die 12 bedrijven vertegenwoordigt die  
fossiele brandstoffen mogen winnen op Nederlands Grondgebied. VVD, D66, CDA, Christenunie, 
Popla kennen ze allemaal, in plaats van het volk binnen de Staat Nederland te dienen, dienen zij 
alláng de machten boven het WEF en zij hebben daar géén staatsgreep voor gepleegd!

Wél hun zielen verkocht.


Wat die verkopers van hun ziel (foei Christenunie) allemaal vergeten  is dat zij na hun heengaan 
weer terugmoeten naar “de HEL op Zoekutmaaruit” (aarde) om te bewijzen dat zij het voor hun 
eigen ziel beter kunnen doen, dat heet “Karma”. 


De “doorwrochte wetenschappers” van terecht FOPKE Hoekstra van het Christen Democratisch 
Appel. De moderne wetenschapper is geen wetenschapper maar een specialist in het verkopen 
van “aannames” die Adelhouders het meeste geld opleveren.

De NOS, wie anders, bracht het nieuws dat er wéér papegaaiduikers waren aangespoeld. Ook 
een koppeling over de aangespoelde bruinvissen…  Het Koninklijk Nederlands Instituut voor 
Onderzoek der Zee (NIOZ) doet onderzoek. 
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Het mooie in dat NOS artikel is de tegenstelling in één zin dat er “vermoedelijk” is “vastgesteld” 
dat de bruinvissen zijn gestorven aan een bacterie. Mooier nep-nieuws inzake doorwrochte 
wetenschap  is er toch niet!


Wat wel aardig aan dat artikel is dat het gaat om een “bepaalde soort” binnen “een soort” en dat 
de aangespoelde dieren allemaal komen uit een bepaald gebied in het centrale deel van de 
Noordzee. Wel weer knap dat ze dat weer wel weten, toch.

Ooit gehoord of nagedacht over Staande Laag Frequent Hertz Trillingen die grote windturbine’s 
naast energie ook produceren? Hertz Trillingen zijn óók energie!


Niet zoveel jaar geleden was het met landvogels ook al zo iets vreemd, het Usutu-virus, alleen 
bepaalde vogelsoorten binnen één groep stierven aan dat virus, alleen Merels uit de soorten 
groep Lijsters en alleen Laplanduilen uit de groep Uilen. Kent dat virus soms het selectief DNA van 
de Merel en de Laplanduil dan? Waar zijn de onderzoeken? En wat is de gelijkenis tussen het 
DNA van de Merel en het DNA van de Laplanduil?


Wat weten die doorwrochte bio-wetenschappers van Fopke Hoekstra toch veel vandaag de dag!

Laat ik u uit die droom helpen; 


Al 54 jaar wordt de waarheid omtrent de bromgeluiden die ook wel Laag Frequent Geluid 
genoemd  doelbewust verborgen gehouden door machthebbers die door de  UN, WHO, GGD, 
RIVM, Rijksoverheid, algemene overheden, doorwrochte wetenschappers, geluid meetbureau’s, 
opleiding instituten, scholen, politici, artsen etcetera, worden ondersteund als een wereldwijd 
groot leger aan mensen, inclusief UNESCO dat onderdeel van de United Nations is.        

De reden is de macht middels de mammon én heel apart, Laag Frequent Hertz Druk Golven zijn 
ongezond én kunnen zelfs gebruikt worden als een de gezondheid van velen op termijn 
ondermijnend in te zetten onmerkbaar gevaarlijk wapen. 

Ik zeg niet dat dit laatste zo is, anders ben ik een conspiracy terrorist, maar het kán op basis van 
doorwrochte wetenschap al wél.

Ik heb geen moeite met zeer rijke mensen, ik heb moeite met leugenaars en psychopaten en hén 
houd ik daarom de spiegel voor. 


Ik houd die vaccin predikers van de UN, WHO, GGD, RIVM, doorwrochte wetenschappers, 
Rijksoverheid, de huidige Ministers en met náme die van Justitie die allen tezamen reeds de 
koorknapen en koormeisjes van de grotere adelhouders zijn  op schoot van Klaus Schwab die een 
soort tussenpaus is, de spiegel voor. 

Laat de zich psychopatisch gedragende UN, WHO, GGD, RIVM éérst maar eens de 54 jaar oude 
LFG leugen aan de bevolking bekennen en Justitie Nederland ook de door hen gefabriceerde 
valse kinderporno aan mij bekennen, pas dán kunnen we praten.

Maar geloven doe ik hen die nu de macht hebben nóóit meer, want dit soort verandert nóóit!

Dus Zoekutmaaruit!


Het bewijs van dit laatste stukkie 54 jaar oude conspiracy is “geen-nep-nieuws” en is te vinden 
onder de volgende links;


laagfrequent-bromtonen - dB(A) leugen


Sennheiser Micro-Revue 1970-1971 


Overheid nonsens - Factsheet laagfrequent geluid Ministerie van VWS 2020 
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