
30 december 2021

het Carrousel van de Wereldmacht 
in de kritische politiek wordt dat fenomeen wel benoemd als “De Elite” 

Naast voor Koningin-spelen de (neven) functies van Máxima Zorreguieta, 
Erevoorzitter G-20, 
Lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (aansturen van Ministers Economie en Financiën), 
Rentmeester (Financieel Beheerder) van het World Economic Forum initiatief over het vormgeven van de 
toekomst van de financiële en monetaire stelsels, 
Lid van de stuurgroep van het Digital Currency Governance Consortium van het World Economic Forum, 
zeg maar gerust, Maxima als spider in het WEB van het toekomstig economisch systeem van de WEF. 

Ik vond die rechtenvrije afbeelding hierboven, afkomstig van Pixabay, artiest Thomas Wolter, zo sprekend 
omdat er een lekker soort 9-11 sfeertje in zit, de Twin Towers die onder leiding van ….. uiteen spatte. 
Ook zie ik “de macht” en het onder de macht hangende “onderzaat”, zijnde het volk uitgebeeld.  
Zij die op de stoeltjes van de draaimolen van de macht mogen zitten hebben zich, als mens met een innerlijke 
ziel, laten sensibiliseren voor het bevredigen van de macht in de kern van het carrousel. Net hoe goed zo’n 
stukkie onderzaat zich gedraagt mag die steeds meer naar de kern van die macht klimmen of zal die zichzelf 
onder barmhartige druk van bovenaf van het carrousel wegwerpen. 

Klaus Schwab windt er geen doekjes om, de goed voorbereidde pandemie is de geplande gebeurtenis om de 
wereld economie te hervormen met als excuus de pandemie, want het Oud Hollands als een pandemie 
wereldwijd verspreide VOC systeem van Het Aandeel heeft gefaald. 
Wat de machthebbers van dat carrousel er niet bij vertellen is dat het idee van het aandeel zelf niet heeft 
gefaald maar de mensen die dat systeem, vanuit hun drang naar macht hebben aangestuurd hebben gefaald 
vanuit narcisme en de daaruit gegroeide psychopathie en die geven hun macht echt niet op.  

Ga eens online kijken naar de luxe jachten die de rijken der aarde laten bouwen, aan hun bootjes herken je 
tenslotte hun ware gedrag en hun ware bedoelingen. Die boten zijn té ziek voor woorden voor mensen die 
beweren het beste met de aarde voor te hebben. Het overtreft namelijk niet alleen het tonen van “rijkdom”, 
zij tonen als naaktlopers disinhibitioneel hun psychopathie.  
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Laat ik voordat ik verder ga schrijven nogmaals stellen, dat ik om doorleefde redenen geen enkel geloof noch 
waarde hecht aan de mening van hen die op welk niveau dan ook denken vanuit macht middels geld, de 
wetenschappelijke religie, de economie, financiën als er in hun basis van denken geen herkenbare menselijke 
waardigheid in de ziel als basis onder zit. 
Ik geloof in vrijheid en in een gebalanceerde samenleving en daar horen drijvende-fallussen niet in thuis. 
Mijn motivatie ligt in de bewijsbare feiten;  
Dat Justitie Nederland is doorgerot.  
Er middels rekenmodellen wordt gelogen en gemanipuleerd over een heersende geplande wereldwijde 
pandemie (met de naam Corona) op basis van het creëren van een angstige wereld waarin de financiële 
machthebbers een reset afdwingen. Een wereld die onder leiding van psychopaten aan het terug vallen is naar 
een middeleeuws denkmodel als van de inquisitie, heksenjacht en ketterij in een nieuw normaal. 
Dat de keihard bewezen wereldwijd gehandhaafde “dB(A) weighting norm”, een wereldwijd door velen 
gedragen leugen is, waar veel geld aan wordt verdiend door parasitaire mensen die leven ten koste van 
andere mensen, van dieren en de natuur.  
Dat alles tegenwoordig berust op de psychopathie van “geld” (mammon) als de nieuwe normale 
wereldwijde, straks vast ook ISO gestandaardiseerde, enige manier van gezond denken.  
De persoonlijkheidsstoornis “Narcisme” is ten slotte niet voor niets als ziekte met haar kenmerken reeds uit 
het wereld gezondheidsboekwerk van de World Health Organisation gehaald. 

Vanaf 2 januari 2022 is het in de Verenigde Arabische Emiraten, bij wet op straffe van gevangenisstraf 
verboden bekendmakingen te plegen die door de heersende macht worden beoordeeld als “nep nieuws” en 
dat websites die daarover berichten in connecticiteit tot de Verenigde Arabische Emiraten ook internationaal 
off-line gehaald kunnen worden, Gelukkig Nieuw Jaar. De UAE, vrienden van ons Koningshuis.  

Wat wordt er bedoeld met “ik”, “je”, “hij”, “zij”, “ons”,  “wij”, “hen”, “samen”, “alleen”! 

Ik gedraag me niet als “slachtoffer” van psychopaten maar zo’n leven te hebben ondergaand, heeft me wel 
gevormd tot die ik heden ben, een verzetsstrijder die kiest voor behoud van mijn innerlijke ziel in de zin van 
“mijn ziel met vallen en opstaan zo zuiver mogelijk pogen te houden” en daarom leef ik op basis van vrije 
keuze en niet op basis van de beperkte keuzen die psychopaten mij, op basis van hun met kunstmatige 
gecreëerde rekenkundige intelligentie modellen, angsten voor houden. 
Omdat we al kunnen weten dat het verhaal achter de pandemie geen pandemie is, er wel doden zijn maar die 
vallen wereldwijd zoverre binnen het normale beeld van wereldwijde sterften, dat het zaak is in deze tijd van 
The Great Reset, in ieder geval zelf na te denken over de reden achter die spuiten. Maar dat mag straks niet 
meer. The Great Reset is overigens niet bespreekbaar binnen de Tweede Kamer vol Eed dragers omdat 
Maxima ook in de organisatie WEF mee werkt dus maak de balans maar op over de Nederlandse democratie.  

Leef je langdurig onder psychopaten dan raakt je geest verward met hun gewoonten, je “ik” kan je “je” 
worden, je “wij” wordt “jullie”, met “samen” bedoelen ze “wij”, “wij” als oorzaak is “jullie”, je gevoelens 
worden middels jarenlange manipulatie (brainwashing) vervormd. Zelf heb ik in mijn “spreken” nog steeds 
last van “je” zeggen als ik “mezelf” bedoel. Mijn vrouw begrijpt hoe dat komt en wijst mij daarop als zij en 
ik samen praten en ik begin over “je” terwijl ik “mezelf” bedoel en niet “mijn vrouw”.  
Een bekende Kersttoespraak 2021 waarin “wij” het klimaat probleem blijken te hebben gecreëerd en “wij” 
het daarom gaan oplossen terwijl de betekenis “wij” dan zeer verwarrend is omdat het onder andere ook de 
vrouw van de spreker zelf kan zijn die bedoeld wordt met “wij” en de grote groep “wij” als je feitelijk naar 
de oorzaak van de klimaat problematiek kijkt onder andere “zij zelf” zijn, de grote vervuilers die er zo rijk 
mee zijn geworden dat ze nu bootjes maken en elkaar daarmee beconcurreren als in “wie heeft de grootste”. 
      
Vlogger “AwakenWithJP, “Extreem Authoritarian Laws Proposed in New York!” gepubliceerd op YouTube 
op 28 december 2021, vergelijkt de voorgestelde wetten in New York met Nazi Duitsland en houdt kijkers de 
spiegel voor met keuzes; wat zou je doen met Apartheid, wat zou je doen in de tijd van nazi-Duitsland? 
Drie groepen mensen stonden in de jaren 30 van de 20ste eeuw aan de verkeerde kant; 
overheids bestuurders die onjuiste wetten opstelden, 
burgers die hun buren verraadde, 
burgers die erbij stonden te kijken en niets deden. 
Of die mensen die vasthielden aan hun principes en hun intrinsieke waardes van rechtvaardigheid inzake 
vrijheid en de menselijke waardigheid. 
Het is een keuze al dan niet weerstand te bieden tegen onrecht.  
Als er sprake is van een psychopathische pandemie is er ook een keuze. 
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Er is bij psychopathie aan de macht echter géén dérde keuze optie mogelijk, slechts twee;  
of met hen meedoen of hen resoluut de rug toekeren.  
Met hen meedoen zal namelijk ook je einde betekenen, zo niet fysiek dan zeker psychisch en je uiteindelijk 
treffen in de basis waarom je op leerschool “aarde” bent, namelijk ten bate van de groei van je eigen ziel.    
Mediation is bij psychopathie géén optie dan alleen, dat je de eigen energie aan hen vergooit tot je uitgeput 
bent en vervolgens alsnog (financieel) opgevreten wordt want een psychopaat kent alleen prooien. 
Psychopaten zijn namelijk juist en met name uit op het doden en opvreten van jouw ziel en voor hen gelden 
daarbij géén regels die zij joú wél opleggen. KIJK om je heen naar hun controleerbaar gedrag. 

De nieuwe film “Don’t look up” gaat over psychopathie, zonder dat die psychopathie benoemd wordt, de 
psychopathie wordt “uitgespeeld” met allerlei voorbeelden van bizar gedrag.   
Psychopathie gaat over “macht”. Heldere duidelijke voorbeelden, goed studie materiaal.  
De vraag die wij hebben is “wie deze film hebben gefinancierd”. Het is namelijk een feit dat psychopaten 
omwille van hun eigen genot op verkapte wijze wel degelijk bekend maken wat ze doen zodat ze later 
kunnen zeggen “ja maar, ik heb je toch laten zien hoe ik ben” en voordat jij het snapt kunnen ze ervan 
genieten dat jij te dom was hen te snappen toen zij het jou al lieten zien maar jij hen niet door had omdat jij 
het gedrag van psychopaten niet snapte omdat niemand jou de kennis leerde, erover vertelde, het gedrag van 
narcisten en psychopaten aan jou had uitgelegd.   
Die film kan dus zowel een waarschuwing als ook leermodel zijn 

Nog zo’n psychopathische film is “The Life of David Gale”, scenario van Charles Randolph. De film gaat 
over de doodstraf in de USA.  Ik voelde vanaf het begin af aan de zwartheid van die film, ik heb die film 
toch in drie etappes bekeken. De vraag die ik aan de film over hield is “wie is de grootste psychopaat”; de 
uitgespeelde karakters in de film of de scenario schrijver zelf. Of is Charles Randolph net als zovelen zelf 
ook slachtoffer van psychopaten om dit scenario te hebben kunnen bedenken/schrijven.  

Als je verstand hebt inzake gedrag van psychopaten wéét je gewoon dat de pandemie ge-script is welk script 
gaande de uitrol van bedachte basis strategie steeds wordt bijgesteld.  
De Rijksoverheid, NSG, RIVM, GGD en Wetenschap zijn bewijsbaar nonsens verkondigers getuige de 
openbaring van de Wettelijke dB(A) weighting leugen die al decennia lang door hen uitgedragen werd, is en 
nog steeds wordt uitgedragen.  

Psychopaten massaal negeren is dé énige oplossing, hetgeen betekent hen massaal de rug toe te keren door 
massaal niet meer mee te doen aan hun spelletje. 
Nou, dat gaat dus niet lukken omdat de meeste mensen bang zijn en met die angst 
hebben de psychopaten je financieel allang vast in hun tang  
als een marshmallow boven hún kampvuur. 
“Sjaalbadpak uit één stuk van gerecycled gestreept materiaal. Het hoofdmateriaal 
van dit item bestaat uit meer dan 70% gerecyclede vezels. Door voor dit item te 
kiezen, ondersteunt u Petit-Bateau.be in hun betrokkenheid bij de planeet.  
blauw MYKONOS/wit MARSHMALLOW van merk Petit-Bateau.” <—> Bron  
Het kleine-bootje, hoe toepasselijk 😋 . 

De nieuwe van Jeff Bezos is 127 meter lang en die van hem wordt in Nederland 
geheel op maat gebracht. Maar “wij” hebben met de langste, de Prelude van Shell, 
de drijvende vloeibaar aardgasfabriek van 488 meter lang omdat “we” vanwege het 
klimaat van het aardgas af moeten. Dat Shell weg is uit Nederland maakt niet uit 
joh, hun gas blijven we gewoon gebruiken, alleen wat duurder, VOC mentaliteit.  
Waarschuwing: het voorspel niet boven een kampvuur bedrijven, dan smelt de boel.    

Wie kent de oliecrisis nog? We hadden nóóit méér olie als toen, de volle mammoettankers lagen voor de kust 
voor anker omdat de olietanks op land al vol zaten, de prijs ging door het plafond en dat kwartje van Kok, 
die zijn ziel verkocht had en in het Carrousel mocht blijven zitten, bleef. Dat was toen allemaal spel van de 
machthebbers die het Carrousel laten draaien om het klimaat (vriendschappen) te redden…, uhhh 🤭 🤫 😵💫 . 
Van de nep-democratie soepeltjes overstromen in een maximaal gestroomlijnde psychopathische dictatuur.  

Yeah, enjoy….  Robbert 
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