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de openbare verkoop van de ziel


Bericht in “The Transit Courier”. 

Mijn zwarte Transit Courier is het type auto waar mijn reclame stickers op zitten.  

UNESCO bracht ook het blad The Courier uit waarin zij in 1967 Infrasoon geluid bekend maakte. 

De wereld is in Transitie naar een nieuwe hel onder leiding van corrupte narcisten.


Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat iedereen in het verzet en hielp iedereen Joden die 
gevaar liepen te worden afgevoerd door de nazi’s, de Joden kregen gratis schuilplekken 
aangeboden en niemand vroeg geld aan hen die in die periode honger leden. Na de oorlog 
kregen die Joden die het nazi regime nog wel overleefd hadden een zeer warm welkom en 
gaf bijna iedereen direct de oude bezittingen die liefdevol in bewaring waren genomen aan 
de overlevende Joden terug. Het is geweldig om in zo’n mooi vredig land te mogen wonen…


Geen beslissing nemen is wettelijk ook een beslissing nemen, dan ga je als ziel namelijk 
stilzwijgend akkoord. Feitelijk ben je dan een wegkijker, een zwijgende collaborateur.

Duitsland zat ook vol met wegkijkers, toen de geallieerden Duitsland veroverde werden de 
wegkijkende Duitsers uit hun huizen gehaald en moest zij de Joodse lijken uit de treinen halen.


Grof geclassificeerd was een van mijn ouders een verborgen narcist met een psychische 
comorbiditeit, de ander was een extroverte narcist met dezelfde psychische comorbiditeit. De 
vrouw met die ik ooit getrouwd was koos mij en was een opgeteld exemplaar van de karakters 
van mijn ouders inclusief qua contact als partner verborgen en qua psychische comorbiditeit 
extremistisch. Living life as in hel on earth. 


Op 8 april 2014 werd ik na bijna 58 jaar, met hulp, opgewekt uit de droom waarin ik als zombie 
had geleefd, ik kwam als het ware uit het ijs en werd wakker in de wereld waarin ik al 58 jaar 
geleefd had. Achterom kijkende ben ik al die jaren in staat gebleken mijn ziel niet te verkopen aan 
de duivel, of beter duivels.


Mijn God… wat een wereld.


In ruim zes jaar, inclusief de ervaringen die ik in dit leven op de aarde al had opgedaan, zie ik een 
mensheid die geschat voor zo’n 83,33% bestaat uit mammon-zombies als dé juiste wijze om te 
leven. Ik dacht uit een hel te komen en kwam in de grotere versie van mijn oude versie van leven 
onder het juk van mensen met een persoonlijkheidsstoornis. De wereld is al een dystopische 
wereld.


Indirect typeerde de adelijke Sander Schimmelpenninck een tijdje terug soorten als ik ben in de 
Volkskrant als iemand die therapeutisch schrijft vanuit trauma verwerking. Ach, ik zag laatst op 
twitter dat hij al een bijnaam heeft, Schimelp…..   Zombie at work. 

De volgende beelden kunnen, net als het zombie leven zelf, als stuitend worden ervaren.
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Ik ga de wereld even zwaar bezien tussen de menselijke schimmel der mammon (amoeben) en de 
meercellige menselijke ziel.

In november 1994 was ik met Marianne Potters en mijn videocamera in Rwanda voor EO Tijdsein. 
Wat een puinhoop die over de eeuwen is veroorzaakt door het narcistisch fenomeen “macht”, het 
macht hebben over anderen als genotsmiddel.

Dit is geen trauma verwerking, dit is het brengen van een boodschap.

Een kerk in Rwanda vol lijken, de UN kwam even schedels tellen en ook lunchen naast die kerk. 


Niet iedereen werd geteld, het betrof slechts United rekenmodel wetenschap in één Natie waar de 
VN en vele Naties gefaald hadden.


Interview;

“Een vader overleefde de slachtpartij doordat hij zich hangend in het latrine hokje in het plafond 

verborgen hield, de Hutu’s die de slachtpartij toen uitvoerde op de Tutsi’s keken alleen naar hun 

slachtoffers die zij met machetes in stukken hakten. Deze vader keek, hangende in het plafond, 

naar beneden en zag hoe zijn vrouw en kinderen onder hem in stukken werden gehakt en in de 

latrine (gat in de grond) werden gegooid”

Ik heb geen PTSS trauma, ik schrijf over trauma’s en wat er in de wereld gebeurt ter bestrijding 
van de psychopathische drang naar macht van mensen, zodat de wereld minder beschimmeld en 
mannen geen luxe bootjes laten bouwen waar zij met hun drijvende zwaar beschimmelende-
piemels de wereld mee rond varen ter redding van de mensheid, de vaarweg der rijken naar een in 
hun ogen betere wereld met speciaal door doorwrochte wetenschappers gemodificeerde 
Covid-19 virussen die per ongelukje ontsnapten en daarmee de WEF doelen ondersteunden.

Hutu’s, Tutsi’s, nazi’s allemaal, de zielloze door macht geleide mensheid gáát over lijken. 


Ik zal het keihard schrijven, kranten stukjes-piemelaars, ik ben een boodschapper die de spiegel 
omhoog houdt om in te kijken en na te denken over jezélf.

Het verdienmodel van de mens als mammon-wellustige-amoebe genaamd de mammon-zombie 
die de gehele wereld wil doen laten beschimmelen net als zij zelf alleen nog maar psychische 
schimmels zijn, psychopathie is namelijk een zeer besmettelijke persoonlijkheidsstoornis.


En ja hoor, daar komt tie weer, met een bootje. 
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De mensheid heeft zitten en zit nog steeds te sufkutten, die nieuwe Galactica bijvoorbeeld, made 
in Holland. Dat zo’n drijvende penis-verlenger überhaupt gebouwd wordt voor één rijke vind ik 
persoonlijk net zo sick als het Marxisme & Leninisme van Stalin tezamen.   


Niet dat zo’n penis-verlenger door de Nederlandse wateren heen glijdt maar hoe onnadenkend de 
eromheen kijkende mensen erop reageren, de in aanbidding verkerende toeschouwers naar die 
mooie dure boot die tevens de wegkijkers zijn van de realiteit achter de ultieme uiting van 
perversie. Je kijkt, kijkende naar zo’n drijvende fallus, namelijk naar een van dé moderne 
symbolen van de in totale onbalans geraakt zijnde wereld. 


Het besef daarvan, het associatief kunnen denken, is bij velen totaal weg.

De narcistische leugen regeert en die leugenaars willen dat ik me vaccineer op basis van ook 
weer hun leugens.

Op het moment dat de leugenaars stoppen met liegen en ik zelf aan het gedrag van de 
bestuurders kan zien dat het geen psychopaten zijn, pas dan zal ik gaan overwegen of ik een 
vaccin, waar ik eerst alles vanaf wil weten, wil en zal nemen want ik heb terécht NUL vertrouwen 
in psychopaten. Covid-19 is namelijk een bio-wapen van het WEF. 


De kern van mijn betoog is dat ik mijn ziel niet verkoop, 

mijn ziel is niet te koop. 

Ik weet niet hoe mensen tegen Kabinet Rutte IV aankijken 
maar het is een soeppan die aan alle kanten in elkanders 
rechtsgebied overloopt. Een ratatouille, een soepgroente die 
in Militaire kringen ook wel Rata genoemd.  


Een deel van het logo van narcistenbuster, de Rat die in de 
eigen spiegel kijkt en maar niét ziet dat er iets in zijn brein 
ernstig in onbalans is. (foto gemaakt van de smerige 
achterkant van mijn auto) 

De Rat denkt namelijk het goede te doen en snapt het niet.


Ik zal geen onderdeel zijn van de Rata van Kabinet Rutte IV, 
hoeveel druk ze ook op mij zetten, één maal gebrainwasht 
worden met vernietiging van mijn psyche door Justitie Nederland is genoeg en het laf instituut 
Justitie Nederland dient met mij nog de door hen gemaakte kinderporno af te rekenen,

ze zijn verdomme net zo comorbide psychisch gestoord als hen uit mijn achterland.   

Ik ga toch niet weer voor de dérde keer vrijwillig terug in hun psychische hel.


In het kader van alle elkander overlappende rechtsgebieden stel ik voor dat alle ministeries samen 
een plan opmaken dat de Aarde zal redden, te denken is aan;


Kunnen we uit de grondstoffen van de mensen die we resomeren terugwinnen ten nutte van de 
nog levenden.


Kunnen we voordat we mensen resomeren de huid van mensen recycleren en die huiden looien 
voor de schoenen industrie, oude huiden geven daarbij de mooiste motieven in het schoenen leer.  


Kunnen we van de menselijke haren lekker warme wanten, shawls en dergelijke maken, dit 
middels ouderwets spinnen van het haar door bijvoorbeeld gedetineerden.


Kunnen we uit de onbruikbare ingewanden wellicht hamburgers maken, dat doet of deed 
MacDonalds ook heb ik begrepen met dierlijk Pink Meat en mensen zijn volgens de moderne 
wetenschap ook gewoon dieren.


Kunnen we uit het lichaamsvet smeermiddelen maken, ik leerde als jonge tiener van een hoofd 
ingenieur van de Arri fabriek in Munchen dat huidvet, dat ieder mens aan de zijvleugels van de 
neus heeft, een uitstekend smeermiddel is en ik kan dat alleen maar bevestigen, het werkt súper 
en heb het sinds die tijd vaak gebruikt.  

Dit voorbeeld vraagt om wat extra uitleg.

Het natuurlijk menselijk huidvet is fantastisch. 
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Ik deed het op de aluminium balanceer bol van mijn camera statief kop en op de rand van de 
schaal waarin die diende te kunnen glijden, het bleef maanden goed, er kwamen geen krassen, 
het gleed super, was temperatuur ongevoelig, er plakte geen stof en vet aan. Gewoon súper.

De ingenieur van de camerafabriek adviseerde het voor in het film venster waar de film doorheen 
gleed, de film gleed beter en schraapte minder af, filmrol na filmrol.

Tevens uitstekend te gebruiken als de schoot van een deurslot steeds hard tegen de sponning 
aan slaat en lastig sluit, smeer een beetje vet van de neus op de schoot en op het raakvlak op de 
sponning en je zult merken dat de schoot tijden lang veel zachter haar werk doet. Ook súper.

(dit is niet vies mensen, het is net zo praktisch als het ruitje van je houtkachel reinigen, daar heb je 
geen duur chemisch spul voor nodig uit een spuitbus, gewoon een beetje nat gemaakt stukje WC 
papier deppen in de as van de kachel en daarmee je kachelruitje afnemen en hupsakee, zo 
opgelost. Een droog lapje na wrijven en het resultaat is als schone baby billetjes. 


Modieus dames tasje is ook leuk, zuiver blank leer of vul maar in.


Schedels kunnen met een chemisch procedé ook gekrompen worden en kunnen met een 
binnenlaagje vermaakt worden als originele drinkbekers. Je kunt dan ook bekers sparen en ze 
leuk op de schoorsteenmantel zetten, familie bekers en zo.


Ook is het mogelijk fijne zalf te maken van het menselijk vet voor de huidverzorging, een variant 
op vaseline of lip balsem, kleine blikjes met zuiver menselijk vet.


Wellicht kunnen we kijken hoeveel voedingsstoffen er in de restanten geresomeerde mens zitten 
en of we daar voedzame suikerarme frisdrank van kunnen maken voor arme mensen.


Van de botten kun je leuke design meubels maken, bijzet tafeltjes en zo.


Allemaal prima manieren om zowel humaner als ook duurzamer om te gaan met de wereld. 

 

 

Beste krant columnisten, schrijf een leuk stukkie over het leren nadenken over de mogelijkheden 
van het menselijk brein, beetje diepgaander dan je normaliter doet. Gewoon een soort klein gratis 
adviesje aan mensen om hen te stimuleren zelf na te denken over wat er gaande is in de wereld. 
Jouw lezers te leren jouw teksten zelf kritisch te kunnen analyseren zeg maar.

Klein voorbeeldje uit NU.NL van 13 januari 2022;


NU.NL via noordbizz.nl headlines 
13 januari 2022 05:00 
Laatste update: een uur geleden 
In december stopte veel meer bedrijven dan jaar eerder. 

Het aantal ondernemers dat het eigen bedrijf vrijwillig heeft gesloten, is in december met 22 procent 
gestegen ten opzichte van een jaar eerder, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) donderdag. In de land- 
en tuinbouwsector stopten de meeste bedrijven. Dat is volgens hoogleraar bedrijfseconomie Joris Knoben 
een gevolg van de langdurige onzekerheid waar deze bedrijven mee te maken hebben. 

Het overgrote deel bestaat uit bedrijven die diensten verleenden aan de agrarische sector, dus geen 
landbouwbedrijven. Denk dan bijvoorbeeld aan uitzendbedrijven voor seizoenswerkers of bedrijven die 
landbouwmachines verkopen.  

Knoben, als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit, wijst erop dat aan het begin en het einde 
van het jaar altijd relatief veel bedrijven stoppen. 

Maar volgens hem is de forse stijging in december waarschijnlijk aan de coronamaatregelen te wijten. "De 
toename van het aantal stoppers in de land- en tuinbouw komt waarschijnlijk door de grote en langdurige 
onzekerheid waar die ondernemers mee te maken hebben", zegt hij. 

Die onzekerheid is onder meer terug te voeren op de stikstofproblematiek in deze sector. Daarnaast zijn 
plannen om ermee te stoppen mogelijk door de aanscherping van de coronamaatregelen in een 
stroomversnelling geraakt. 
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Meer faillissementen en minder starters 
Het aantal faillissementen nam in december met 4 procent toe naar 171, meldt de KVK. Daarmee bereiken 
de faillissementen volgens Knoben stilaan weer een normaal niveau. 

In de voorbije maanden gingen uitzonderlijk weinig bedrijven failliet, wat vooral te danken was aan de 
steunmaatregelen vanuit de overheid. "Veel van die maatregelen zijn inmiddels afgebouwd of versoberd en 
een aantal bedrijven moet nu ook eerder ontvangen steun terugbetalen", legt de hoogleraar uit. 

In december kwamen er in Nederland ook 3.571 bedrijven bij, 1 procent minder nieuwe ondernemingen dan 
een jaar eerder. De gezondheidszorg zag de meeste starters, vooral in de ondersteuning van mensen met een 
beperking of ouderen en in de kinderopvang. Volgens Knoben is dat een gevolg van de privatisering van een 
deel van de gezondheidszorg en de kabinetsplannen om de kinderopvang goedkoper te maken. 

Door: NU.nl 

Wil zo’n columnist eens aan de lezers uitleggen dat er niets steekhoudend’s staat in dit 
bovenstaand stuk van NU.NL en een journalist wellicht ook uitleggen waarom dat zo is! 

Omdat zij dat vermoedelijk niet zullen doen doe  ik het even. 

Het verband mist in dit stuk geheel. 

Het stuk gaat slechts over trefwoorden die de lezer een bepaald gevoel dienen mee te geven. 

Het “NU” stukkie zegt eigenlijk, poep, pies kak, stront, ellende, dit, daar, dat, Oh-o, Ah-o en het 
verband mist geheel, het is dan ook anoniem geplaatst, er is geen schrijver, wellicht is het wel A.I.. 

Best ook weer knap eigenlijk om in 2313 karakters, met 348 woorden, 22 zinnen en 336 spaties 
zó wéinig inhoudelijks digitaal te communiceren. 

En welk gevoel laat zo’n stukkie nou bij de lezer achter. 

“December” wordt vergeleken met “een jaar eerder”.   

“22%” van het jaar ervoor en dat dient de lezer dan gewoon te geloven omdat het stukkie 
geschreven is door een doorwrocht journalist van NU.NL, een bedrijf in bezit van aandeelhouders. 

Leg dat nou eens uit aan je lezers, gewoon als doorwrocht NU.NL journalist der wijsbegeerte.

Ik ben tenslotte slechts een spiegeldrager om mensen te stimuleren weer zélf te gaan nadenken 
en niet klakkeloos hun gevoelens te baseren op het niets van de lege ziel der psychopaten.


Deze van het Ministerie van Justitie en Veiligheid overigens toevallig ook nog gezien?


Nieuwe wetten per 1 januari 2022  

Nieuwsbericht | 29-12-2021 | 10:17  

Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en 

Veiligheid die per 1 januari 2022 in werking treden. 

Verruiming mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen  

Het kabinet zorgt voor een verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van organisaties 

waarvan doel of werkzaamheden een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, rechtsorde of 

de democratische rechtsstaat. De regering wil radicale of extremistische organisaties, waarvan het 

doel of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde (waaronder de nationale veiligheid of de 

internationale rechtsorde), steviger aanpakken.  

Als de werkzaamheden of het doel van de rechtspersoon in strijd zijn met de openbare orde, dan dit 

kan leiden tot een verbodenverklaring en ontbinding. Rechters kunnen de rechtspersoon in het 

belang van de openbare orde bevelen om activiteiten stop te zetten, uiterlijk totdat over een 

verboden verklaring onherroepelijk is beslist. Het opzettelijk niet nakomen van dit rechterlijk bevel 

wordt strafbaar.  

Wie bepaald vanaf nu wat nationale veiligheid is, wat rechtsorde is, wat de democratische 
rechtsstaat is als psychopaten de macht hebben en die democratie nep is? 


Gelukkig ben ik met mijn narcistenbuster doelstellingen nu nog een natuurlijk persoon. 
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Hé, kijk NU toch eens even zeg, 

is dit een on-ontdekte enge Jheronimus Bosch van begin 15de eeuw na Christus of 

is dit verstild leven gefotografeerd door Robbert Huijskens uit 1994 na Christus op Zoekutmaaruit 
waar psychopaten de scepter zwaaien.  


“God hebbe hun ziel”


Spiegeldrager zijn is geen lucratief mammon verdienmodel,

wel een verdienmodel van en voor de innerlijke ziel die je wel behoud na heengaan. 


R.

  


alle afbeeldingen in dit stuk “de openbare verkoop van de ziel” zijn van mezelf 
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