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Robbert in de wereld van de Teletubbies

Afbeelding; cutiesbymarce.com

O, oh. Houdt u vast, ik daal af naar het denkniveau van de gemiddelde wereldleider.
Quatsch is quatsch ook al wordt die quatsch uitgesproken door een Minister.
Ja, ik heb een oogje op Hugo want ik weet niet of hij een grote heeft maar ik weet wel 100% zeker
dat hij een grote is.
Toen Hugo de Jonge in oktober 2020 zei; ”Adviezen zijn er om op te volgen. Als de GGD zegt: 'Ga
met je kont op de bank zitten', dan ga je met je kont op de bank zitten. Dan ga je niet denken dat
je het beter weet dan de GGD.” dan is mijn Pavlov reactie dat ik absoluut NIET op mijn kont ga
zitten omdat ik dan onmiddellijk psychisch in de vechtstand sta. Niet alleen omdat HuGod het dan
zegt maar ik vertrouw de Rijksoverheid niet meer op basis van feiten. It’s DONE!
Ik heb inmiddels, dwars op het gedrag van de GGD, RIVM en Rijksoverheid en de geluid meet
industrie bewezen dat de Wettelijke “dB(A) weging” inhoudelijk een 100% een al 50 jaar bewust in
stand gehouden leugen is vanwege geld en who cares, als je maar braaf doet wat die oplichters je
zeggen te doen.
En wat doen die Teletubbies ermee, helemaal fucking niets vanwege de Economische belangen
van de rijken en in belang van de leugenorganisatie UNGC-SDG.
Ik ben in een wereld met een denkniveau van fucking Teletubbies terecht gekomen.
Er bestaan gelukkig nog wel mensen met hogere denkniveau’s dan de zeker 83,33% politici die
op Teletubbie niveau denken, dan bedoel ik niet de makers maar de teletubbies zelf met hun
A-oh! Nogkeer! O-oh! & Dada! denkniveau.
Nee, dan deze, dit is tenminste iemand die nog wél verder nadenkt dan haar babyluier.

Vivienne snapt hoe ver het kan gaan met Hugo als WEF Minister op Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening in WEF provincie Nederland.
Ik heb veel verhalen mogen vastleggen over de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië en heb
veel reizen gemaakt naar daar waar oorlog was geweest en de restanten en herinneringen nog te
zien waren. De Jappen die Indonesië bezette tijdens WW2, sloten de Nederlanders op in
interneringskampen. Die interneringskampen waren gewoon woonwijken die werden afgeschermd
met gedek (bamboe schuttingen).
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Een gevangeniscel in Nederland heeft minimaal 10 vierkante meter oppervlak, in veel cellen zitten
twee gedetineerden.
De Jappen stopte de woonhuizen (met slechts één toilet erin) propvol. Hoeveel mensen gaan er
straks in één bebouwing (woning) worden ondergebracht vanwege de sustainability plannen van
de UNGC-SDG en het WEF die uit monde van Klaus Schwab al verteld heeft dat de bevolking
straks geen bezit meer heeft en wel gelukkig is… Wat Klaus niet erbij vertelde … dat zelfs het
laatste beetje gevoel wordt uitgeschakeld middels digitale artiﬁcial intelligence waar al die data
centra voor nodig zijn en het grondgebied van provincie Nederland Vaandeldrager van het WEF is.
Onze woning heeft een huiskamer van ongeveer 40 vierkante meter, alleen daarin kunnen al 8
mensen wonen, dan de andere kamers nog. Ga maar even rekenen in je eigen woning, mits die
zich in een van de wooncentra bevindt. De woningen in de buitengebieden, zoals het aardgaswingebied, windturbineparken, worden onteigend en gesloopt. Je krijgt makkelijk 50 mensen in
één eengezinswoning. Dat ze opeengepakt zitten met slechts één toilet hindert niet want we
hebben Covid-19 dan gewoon geaccepteerd. De mensen houden elkaar ook nog eens lekker
warm en dat scheelt weer gas en dat is weer goed voor de sustainability van en voor de elite.
Dat je die sleutel dus moet inleveren is praktisch want huizen hoeven niet meer te worden
afgesloten dit ter controle door BOA’s met Teletubbie denkniveau.
Al eens wakker rondgekeken naar de grote woonwijken, zoals Maarssenbroek…!
Maarssenbroek is een van de interneringskampen voor Nederlanders. Ga maar kijken naar de
toegangswegen, het ligt al klaar. Ja, want het is een plan…. A-oh! Nogkeer! O-oh! Dada!
Ik wilde even die tweet van Vivienne kopiëren, vond ik er een reactie bij en hoe volwassen
Vivienne daar weer op reageerde door de bal op het Teletubbie denkniveau terug te leggen.

Website Vivienne; viviennegroenewoud.nl , probeer maar eens haar tekst:
‘Natuurlijk kan ik de andere kant uitkijken als het dagelijks leven steeds lelijker wordt’.
Geweldige schrijver.
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Gaan we ook nog even met bootjes spelen;
Ik was er een beetje laat bij in bad (niet bed
maar “in bad gaan”) toen ik van mijn opa een
plastic bootje met elektrisch motortje kreeg,
de dag erna was opa dood… 😏
Niet dat zijn dood er iets mee te maken heeft
behalve dat “het” toen nog griep genoemd
werd en niet Covid-19.
Mijn ouders waren niet zo slim dus kwamen
ook zij met een zelfde soort bootje, zij waren
de dag erna niet dood 😇 .
Afbeelding website Blokker

Kleine man man met kleine “Jan”—>

Grote mannen grote “Jannen”.
Voor een prachtige krachtige penetratie,
deze heeft een Gross Tonnage van 986, is 63
meter lang, en O-oh, hij ramde er met 24
knopen in.
Waarin?
Ah-o!
afbeelding website superyacht times

Nou, in de deze tanker Tropic Breeze, 49
meter, Gross Tonnage: 348, 8.8 knots, is op
Eerste Kerstdag 2021 in de Bahamas
gezonken nadat het schip van achteren werd
genomen door superjacht Utopia IV.
afbeelding website schuttevaer

O-oh!

De captain had, naar getuigenis,
kennelijk bezigheid elders in het schip?
afbeelding website superyacht times

Nogkeer!

bron teletubbies toppng.com, John3
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Tja… weet je wat ik nu eigenlijk nog wil zeggen/schrijven…
dat ik diep bedroefd ben te hebben moeten ontdekken, dat heel veel mensen niet willen nadenken
en zelfs bang zijn een eigen mening te hebben en liever doen alsof ze gek zijn en dan anderen die
nog wel autonoom kunnen nadenken, bepaalde zaken in hun denken en voelen anders bezien,
liever wegzetten als complotdenkers en wappies.
Wie is er nou begonnen met een goede arts
weg te zetten als kwakzalver… nou?
Wie is er begonnen mensen die de spuit niet
vertrouwen weg te zetten als wappies… nou?
Wie heeft het over nep nieuws en over “doe
gewoon wat wij willen” …?
Wie de schoen past trekke hem aan of af.
bron afbeelding Cortés cartoon.nl via geenstijl
woordje “exit” is van mij

HuGod is echter blijven plakken in het Kabinet en dus is de vraag hoe die plakker zijn necroﬁele
gevoelens gaat verwerken met zijn sleutelbeheer inzake de Volkshuisvesting volgens het WEF.
Alle woorden die dit soort mensen schrijven en uitspreken, let daarbij op wat hun onderliggend
gedrag is, niet de woorden, het GEDRAG!
Neem een ﬁlm als “Interstellar” met de fantastische muziek van Hans Zimmer, die ﬁlm wordt
gedragen door het geluid met veel LaagFrequent muziek erin, in tegenstelling tot 24/7 overlast
houdt je die relatief korte ﬁlm zonder de dreigende sfeer makende muziek niet uit.
Ga eens kijken naar ballet of beter nog bewegende beelden van een groep mensen die dansen in
een disco en zet het geluid uit, ik bedoel UIT en ga eens een uurtje kijken naar het gedrag zonder
de muziek.
Onder psychopathie ligt een kelder van necroﬁele gevoelens, het anderen willen vernietigen en
daar zelf genot uit halen.
Ik heb op zich niets tegen boten en Royal Huisman maakt geweldige producten, mij gaat het om
de reden waarom mensen bepaald gedrag hebben.
Het is feitelijk
hetzelfde
gedrag als de
schoenen van
HuGod.
Zet dit in het
licht van de
UNGC-SDG en
roep dan niét
“Zeik toch niet
zo zwaar”.
bron afbeeldingen Phi website en youtube Royal Huisman
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Waar het om gaat, is dat we wereldwijd grootschalig belazerd worden door de Elite uit naam van
de United Elite die de United Nations besturen.
En weet je wat het bijkomend probleem is, ze zijn laf en hebben geen ballen!
Neem hoe Huig Plug, wat je ook van zijn gedrag vindt, behandeld wordt door de lafbekken.
Ja, lafbekken. Ze durven alleen wat omdat ze beveiliging krijgen.
Als mensen met fakkels komen protesteren voor je deur, omdat deze fakkeldrager klem is gezet
door de bewoners achter die deur, dan kun je eenvoudigweg de fakkeldrager opsluiten maar de
veroorzaker is en blijft wel die ﬁguur achter de deur. Wat gaan die lafbekken doen als er steeds
meer fakkeldragers komen, slaan, schieten? Zo ver zijn we al!
Justitie Nederland is een psychopathische lafbekken club die macht heeft, zo simpel is het.
Alleen met macht via handhavers hebben ze macht en dat noemen ze “de democratie”.
Neen, het is onderliggende necroﬁlie.
Waarom necroﬁlie, omdat onder narcisme,—> onder psychopathie necroﬁlie schuil gaat.
Het genot van een mens via het leed en de dood van een ander mens, nazi’s hadden dat ook in
hun hart zitten maar wie hebben al die nazi gedragingen heden weer.
Bestudeer het boek “ het hart van de mens” van Erich Fromm, Duits-Amerikaans psycholoog,
sociaal psycholoog, ﬁlosoof.
Het verdriet dat ik in me draag, is het aanzien, hoeveel mensen leven ten kostte van anderen.
Toen ik op mijn 18de vervroegd in militaire dienst ging (omdat ik mijn carrière niet wilde verstoren
door er tussenin dienstplicht te moeten vervullen) kwam ik op de LIMOS Kazerne, luchtmacht
bewaking opleiding en andere buitenbeentjes diensten, waaronder hulp-fotograaf.
Ik zat in een groep van twee secties van acht. Uit mijn eigen groep was er een die ’s nachts
bedden op het hoofdeind zette “omdat het zo leuk was”. Toen mijn bed in een nacht door een
maat voor de zóveelste keer op het hoofdeind was gezet was ik het zat en stak ik mijn “fakkel”
aan en ging voor zijn bed (deur) staan. Er was al gewaarschuwd tegen het omkeren van bedden.
Ik was het gewoon zat. Toen ik die nacht de dader op zijn kop had gezet, voor het eerst dat ik dat
deed, en terugliep door de gang stond de dienstdoende sergeant recht voor me. Het gehele
bataljon moest midden in de nacht uit bed en in vol ornaat aantreden op de exercitieplaats.
Er stonden inmiddels drie sergeants op de exercitieplaats en de vraag was “wie heeft dat bed op
zijn kop gezet” (ja, te lullig voor woorden).
Ik was de jongste van het gehele bataljon en trad direct naar voren en zei dat ik de dader was.
Ik weet niet eens meer welke “straf” het gehele bataljon kreeg, iets simpels. Nooit heb ik ook maar
enige weerklank gehoord van mijn maten uit het bataljon, het bedden omkeren was ook over.
Kijk, HuGod, zo doe je dat, met tonen dat je ballen hebt krijg je respect.
Als Minister van VWS in de media roepen;
“het is niet de Overheid die je vrijheid beperkt, het is het virus dat je vrijheid beperkt”
is aan het volk je ware gedrag tonen dat je
laﬀe ballen hebt en dat soort laﬀe
machthebbers gaat dan
meestal met hun
macht aan de haal en
dat belooft niet veel
goeds als beheerder
van de huissleutels,
zeker omdat HuGod
als volwassen man
nog steeds een
op-schoot zitter is van
Klaus.
beeld vrije media & toppng.com, John3
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Weet de lezer wel, dat veel van die vele miljoenen kostende elite bootjes inmiddels militaire
bewapening hebben met hun boegen steeds meer in de vorm van stormrammen uit de achtste
eeuw. Een soort getooide mannen-fallussen met scheepsboeg vormen zoals de Vikingen.
Tanker de Tropic Breeze rust op zo’n 2.000 feet diepte door zo’n drijvende super de luxe fallus.
Jules Verne schreef onder andere over Kapitein Nemo, een fantasie verhaal.
Weet u dat al eeuwen lang verhalen zijn gebruikt om volkeren mee te manipuleren?
De ﬁlm “Soylent-Green” is zo’n ﬁlm, een voorspelling uit 1973 over hoe het in 2022 zal zijn.
In die ﬁlm kiezen mensen in 2022 voor zelfmoord met een spuitje en worden er via resomeer
techniek groene-koekjes van hun lichamen gemaakt om de bevolking, die in overvolle huizen
wonen, mee te voeden en een kleine elite boven hen leeft die nog wél normaal eten hebben.
En weet je wat die elite ook in hun gemeubileerde huurwoningen hebben; vrouwen die als
meubelstukken tot de vaste inboedel van de appartementen behoren.
Als ik dan advertenties lees over die luxe schepen die voorzien zijn van álle faciliteiten, dan denk
ik al snel; waar is het schip met de naam “Little Saint John” op de kont, dan komt Kapitein Nemo
dat schip even kelderen met zijn Nautilus.
Dit is de Nautilus van kapitein Nemo, beschreven door visionair Jules Verne, 1828-1905, ook hij
hield een fakkel op tegen de gevestigde elite met zijn verhaal Kapitein Nemo.
Zoek het eens op en lees eens over de motivatie en intentie van die bedachte Kapitein.

afbeelding disney.fandom.com

Een andere “kapitein”…
De eerste Communistische leider
van Volksrepubliek China.
een “Volksrepubliek” en dit hier
rechts is hoe Zedong écht dacht
over Volk, dat is geen
Volksrepubliek maar
dé Psychopathische Zedongrepubliek die 100% om Zedong
draaide want als het écht om het
Volk zou gaan zeg je zoiets niet. Hij
zei feitelijk, “50%, sterf om de
solidariteit met de levenden.
Dat is nou psychopathie.
Ik bedoel, in deze tijd hoor je mensen praten over de linkse en de rechts partijen maar de boel ligt
door de nep pandemie en psychische Volksverneuking zo overhoop dat de linker partijen eerder
de rechterpartijen zijn en vice versa.
Haal nou eens even wat die politieke partijen allemaal zeggen weg, vergeet hun woorden.
Haal wat die artsen wetenschappers en andere brulapen vertellen, zij die er allemaal geld aan
verdienen, even helemaal weg.
Ga even zitten en goed doorademen tot in je buik en denk zélf na, zet op een rij welke feiten jij zelf
kunt zien. Zet voor jezelf alles op een rijtje en veeg je kont af met hun psychopathische praatjes.
Dat doe ik al decennia en ik zie nu onder andere het volgende;
narcistenbuster.nl
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Ik zie een nep-aardgascrisis met wel heel veel gelijkenis met de nep-oliecrisis in 1973. (weer dat
tijdsframe 1973 waarin de grote omslag reeds in kaart is gebracht, kijk vanuit vogel perspectief)
De oliecrisis in 1973 was een psychopathische manier om de economische belangen van enkelen
te verbeteren ten koste van het volk. Nederland had nooit meer olie als toen, de volle
mammoettankers lagen voor de kust omdat alle tanks al vol zaten.
Er is vanaf 2018 nooit minder aardgas gewonnen uit het Groningenveld, dat vertellen ze alleen en
de cijfers van de NAM-Shell zijn volstrékt ónbetrouwbaar, ook dat is Volksmanipulatie. We leveren
aardgas aan TAQA van de Verenigde Arabische Emiraten te Alkmaar die het wereldwijd veilen, ze
zeggen dat het voor het Volk is en iedereen kijkt naar de Corona-wals en niemand kaart dat TAQA
onderwerp aan omdat het allemaal Koningshuis is, net als de WEF en het UNGC-SDG.
Het is gewoon een grote manipulatie om het Volk verder ﬁnancieel uit te kleden en te knechten.
Er wordt wel gezegd dat waar je mee omgaat je mee besmet raakt.
Ik ben zó blij dat ik een oude sterke ziel heb. Uit de knoop gekomen van een levenservaring vol
psychopaten zie ik nu in het groot wat er in de wereld gebeurd. Justitie Nederland en alles dat
daaronder hangt is een grote smerige beerput, je ziet het aan de agenten op de werkvloer in
Corona-tijd die hun gummiknuppel maar wat te makkelijk misbruiken. Niet allemaal hoor maar ik
houd een simpel op feiten gebaseerde verhouding aan van 83,33% die besmet is met
economisch denken en slechts 16,67% leeft nog vanuit de innerlijke ziel.
De pandemie die nu gaande is betreft het door die 83,33% actief pogen ook de ziel van die
andere groep van 16,67% hun ziel te ontnemen, of dat mensen binnen die 16,67% groep onder
druk hun ziel zelf opgeven, omdat die 83,33% fundamenteel diep van binnen jaloers zijn omdat
hun economisch leven LÉÉG en daardoor diep van binnen bestaat uit eenzaamheid. Vermogen in
materiële zin helpt hen niet, de behoeften van psychopaten is namelijk bodemloos omdat hun ziel
dood is, economisch denkenden zijn spirituele zombies en als ze het al over spiritualiteit hebben
zijn het holle frasen. Sterker nog, deze zombies kunnen niet zonder mensen met een innerlijke ziel
en toch pogen ze die psychisch gezonde mensen te doden, zo gestoord zijn economische
psychopaten.
De beste illustratie die ik ken is Kroonprinses Amalia die tijdens een van de Koningsdagen zei;
“zolang de mensen het nog maar ﬁjn vinden om ons een handje te geven”, nou, dat handje geven
mag ook niet meer en een elleboogje is te gevaarlijk. Dat wordt bootje varen…
Het zittende Kabinet is heel gewoon The Backoﬃce die namens de Koninklijke Familie de
belangen behartigd en het Volk kalm houdt. Je ziet die veranderingen met name altijd optreden bij
alle Minister Presidenten, Joop den Uijl, Dries van Agt, Ruud Lubbers, Wim Kok, Jan Pieter
Balkenende, formeel zijn ze Premier van het Kabinet maar je ziet ze altijd veranderen als ze er
achter komen de onder Eed staande opper-lakei van het Staatshoofd te zijn geworden.
Dat de winning uit het Groningenveld in woorden uitgesproken weer wordt verhoogd, ach mensen
toch, ze zijn er alleen met woorden mee gestopt en in werkelijkheid zijn ze vanaf de zomer van
2018 al veel harder tekeer gegaan. Daarbij, dat huizen op instorten staan, iedereen gaat straks
onder aanvoering van HuGod toch opgehokt worden en de huizen worden onteigend en kunnen
plat voor het grote Waterstofgebied de Hindenburg onder de schuilnaam “Shell”.
De getto’s van de toekomst liggen al klaar, is decennia lang voorbereid. De architect die mijn
woon/werk pand aan de Bramenberg te Eemnes tekende zei het in 1990 al; “al die
nieuwbouwwijken worden de getto’s van de toekomst.” Je ziet ze overal, als je in ieder huis in
zo’n getto per 5 meter woonoppervlak een mens propt en veel van die wijken slechts twee
toegangswegen hebben, heb je die groep zo onder controle. Eemnes kun je met enkele wegen
volledig afsluiten. De Leeuwenborg Groningen. De Rietlanden Emmen. Assen heeft diverse
getto’s, Pittelo, Kloosterveen, Peelo, Marsdijk. Van de grote wijken in Zwolle, Lelystad en Almere,
kun je allemaal zo een getto maken. Hitler deed het voor met Krakau, Łódź, Riga, Warschau …
De moderne getto’s krijgen allemaal een eigen “zorgcentra” in hun woonwijken voor het gemak
van het Volk of voor het gemak van de Nieuwe Wereldorde, mede zodat de aandeelhouders toch
nog geld aan het Volk kunnen blijven verdienen, zelfs aan hun lijken middels resomeren, zeg het
maar.
Aan in de rij te moeten staan voor zorg worden de meesten nu al gewend gemaakt, al is het voor
je booster snoepgoed. Het is in ieder geval allemaal gepland werk en absoluut geen toeval, zo
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werken psychopaten namelijk niet, ik héb het geleefd mensen, heb het 30 jaar lang geleefd en
mijn ex wist alles en deed alles bewust.
Wat aan je vertelt wordt, als er sprake is van psychopathie, is per deﬁnitie zeer waarschijnlijk
omgekeerd of er zit een ander belang achter/onder dan wat de woorden beweren.
Zo simpel en tevens onvoorstelbaar werken psychopaten.
Dat gedrag bij de naam noemen, betreft geen conspiracy denken van en door hen waarvan de ziel
nog werkt, het is het conspiracy brein ontbloten, dat vervolgens door psychopaten
ondersteunende journalisten en politici op psychopathische wijze wordt omgekeerd in dat de
boodschapper de complotdenker zou zijn.
Zo is het aardgas onder het woonoppervlak overigens ook gewoon van de Koninklijke Familie
hoor, álles ónder de grond is van Hen, net als het geval was in Kolonie Nederlands-Indië en de
grondstoﬀen alleen uit de aarde mochten worden gehaald middels verleende vergunningen van de
Gouverneur die direct onder de Koning zelf stond zonder tussenkomst van de nep democratie.
Overlast van Laag Frequent en Hoog Frequent straling, helaas is dat, nu we het bewezen hebben,
ondergesneeuwd door de opgezette pandemie vanwege de UNGC-SDG WEF conspiracy.
Heeft u ook gezien dat toen we niet meer mochten vliegen hoe blauw de lucht was, hoe ver je kon
kijken, hoe helder de lucht was.
Ook al opgevallen hoe de Rijksoverheid en haar ondersteunende diensten steeds maar blijven
zeggen dat de winters zo streng zijn terwijl de winters helemaal niet streng zijn.
Nou, nog even iets bemoedigends;
Nog even een mooie Youtube kanaal van kunstenares, Akiane Kramarik.
Ik kan de video “Triumph” adviseren, gaat over verder kijken dan je neus lang is,
of zoals Akiane het zelf schrijft bij haar schilderij; “The more you look … The more you can see”.
In een wereld waarin een economisch psychopathische pandemie heerst
zullen alleen zij die hun integriteit beschermen en de liefde behouden triomferen.
PG (parental Guidance) beoordeling van dit voorste stuk: 0 t/m 3 jaar😉

afbeelding toppng.com, John3

Nu naar de PG leeftijd voor volwassenen;
Op pantreon.com vinden steeds meer artiesten en anderen steun voor hun werk,
zo ook het “laohwy86” kanaal op Youtube. Op Youtube info “over” laowhy86;
“Ik ben Matthew Tye uit Laowhy86. Ik ben een mensenrechtenadvocaat voor China.
Ik heb 10 jaar in China gewoond en zag het veranderen van een open en liberaliserende
samenleving in regressie en autoritarisme. Dit kanaal legt China, de Chinese cultuur, de Chinese
narcistenbuster.nl
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politiek uit en decodeert Chinese propaganda, zodat je gewapend bent met de kennis om het te
identiﬁceren.”
Waarom zitten de regerende Teletubbie parasieten bewust te slapen na
de SARS-CoV-2 uitbraak vanuit Wuhan.
Een psychopaat is psychisch gezien net een parasiet.
Een parasiet is een organisme of een virus dat zich ten koste van een
ander organise leeft. De parasiet poogt de gastheer in stand te houden
omdat die zichzelf wil vermenigvuldigen.
De menselijke parasiet leeft op basis van “macht” als zijn/haar te
verspreiden virus waarin en waaraan de parasiet zich ook laaft, het is het
psychisch macht-elixer van de psychopaat.
Niet het vaccin op zich maar de wens om het te verspreiden is inmiddels
een ziekelijk macht-elixer geworden van politici die macht nastreven, hun
groot-psychisch-macht-orgasme is uiterst besmettelijk.
afbeelding toppng.com, John3

Mijn wetenschappelijk rekenmodel, ja ja, is dat minimaal zo’n 83,33% van de westerse mensheid
besmet is (ja ja) met het parasitair groot-psychisch-macht-orgasme virus en dan put ik alleen nog
maar uit onze lang slepende rechtsgang inzake onze eigen “toeslagen aﬀaire” waarbij vijf op de
zes rechters corrupt bleken en mijn totale rekenmodel is eigenlijk nog vele malen erger.
Neem eens de moeite, als je niet te druk bent met je Covid-Angst, op het Youtube kanaal
“laowhy86” te kijken naar de video
“China’s Nightmarish New Bio Weapon Targets Race and Ethnicity”.
Desgewenst zelf opzoeken graag.
Dan zie je hoe vér China is met Bio Wapens ontwikkelen en zo leuk, Covid-19 kómt ook uit China.
China heeft zich na Mao een tijd lang meer “ontspannen” en heeft op die manier wereldwijd een
vette poot in de wereld van het groot aandelen kapitaal gekregen, de aandelen wereld van de
oorspronkelijk Nederlandse VOC mentaliteit uit 1602.
In dit tijdsframe zijn de Chinezen de teugels naar de etnische eenheid weer aan het aantrekken, ze
kopiëren ieder gedrag en iedere industrie, het westen brengt ook graag de eigen techniek naar
China omdat de fabricage goedkoper is; het economisch parasitair VOC denken.
China is bezig geweest het Westen in haar Eigen Mes te laten vallen, had u dat al door?
Dúrft u dat door te hebben?
Of… ben ik een Conspiracy Denker, ha ha ha ha!
Is de United Nations mentaal wellicht alláng ingebed bezit van China?
Zag Trump het wél goed? Ik weet het niet, ik kan alleen zien wat ik zelf zien en associeren kan.
Ik weet van het Corona virus dat het al eeuwen in duizenden varianten onder ons is. Deze nieuwe
is een biologisch gemanipuleerde versie waarvan Medisch hoofdadviseur van de Amerikaanse
president Anthony Fauci op de hoogte was, want hij was erbij! Ik weet dat de gecreëerde
pandemie de westerse wereld compleet kapot maakt onder leiding van parasitaire politici volgens
plan WEF.
Ik weet dat veel westerse rijken bezig zijn met bizar grote drijvende fallussen, genaamd
Luxury Yachts, welk fenomeen Babylonisch worden goed “geluld” met het
“vanwege de werkgelegenheid”. De Chinezen hebben net zo’n scheepswerf overgenomen op Urk.
Ik weet dat psychopathische parasieten fundamenteel enorm onzeker, angstig en van binnen
eenzaam zijn en daarom hun leegte blijven vullen ten kostte van anderen.
Ik weet van het Usutu virus, dat het selectief besmet… wist u dat… en hé wat toevallig… het
Usutu is dus een Etnisch Virus… en hoe ik dat weet… omdat wij een hele lieve Lapland uil met
een ziel HADDEN.
In 2017 overleed onze Rhonda, de lapland uil, zomaar radicaal in één dag van gezond naar dood.
Het Usutu virus is een genetisch selectief virus, het dood alleen merels, mussen en binnen de
uilensoort alléén laplanduilen.
Doen “we” daar onderzoek naar, NEEN!
Waarom niet?
narcistenbuster.nl
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Het bedrijf dat in China onderzoek doet naar
biotechnologie DNA wapens met etnische
mogelijkheden is in bezit van het Chinees Ministerie van
Defensie, als ik de video goed begrijp heeft China
eenzijdig DNA materiaal in handen vanuit de Westerse
medische archieven.
Zijn al die PCR testen hier niet nodig om het DNA van
iedereen te verzamelen voor de Chinezen…. neeh joh,
nuh, nee sorry, ik ben een conspiracy-denk-terrorist joh,
ik beken, sorry, ik ga al, doe maar net of je mij niet
gehoord en niet gezien hebt en zwijg er verder over. scheermafbeelding youtube ﬁlm laowhy86
Ik ben heel erg blij met de uitzending van Viruswaarheid, waarin “Willem Engel praat met Pieter
Schuurman over psychopaten”.
Teletubbies is mijn parodie op het denkniveau van psychopathisch gestoorde wereldleiders en het
Kabinet Rutte IV is gevuld met “zulks”.
Psychopaten worden steeds erger en erger, omdat zij hun innerlijke leegte maar niet gevuld
krijgen en die pogen ze te vullen met prooien; namelijk met de nog wel empathische mens.
Psychopaten willen dat anderen ook lege zielen worden zoals zij zelf zijn, de zombies willen kapot
maken, dát is wat psychopaten doen voor hun genot.
Geweldig dat Pieter Schuurman nu ook bevestigd dat psychopaten daardoor uiteindelijk ook
elkáár kapot maken.
Dit gegeven is zo oud als de Weg naar Rome, of verkapt zoals in “Harry Potter” de
“Wegisweg-weg”. De psychopaten zombies zijn het klimaat- als óók het pandemie probleem.
Neem die vrienden van het Nederlands Koningshuis, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), daar
staat in de online krant Gulf-News, wat ik in 2021 al aankondigde; Je ziet de psychopathie die
wereldwijd overal in is doorgedrongen want in de United Arab Emirates (UAE), die hier hun bedrijf
TAQA hebben bij Alkmaar om het Nederlands aardgas van de Koning wereldwijd te verkopen,
Nederland weer vloeibaar aardgas inkoopt bij Shell dat Shell maakt en er een aardgas tekort
wordt gecreëerd wat feitelijk een vorm van carrousel oplichting is van het volk door de elite, zoals
dat al eeuwen normaal is, het volk de rekening van die carrousel oplichting moet betalen en de
nep democratie dat zogenaamd niet door heeft.
De aardgas crisis van heden is exact hetzelfde als de oliecrisis in 1973 toen we meer olie hadden
als ooit, in de VAE, oftewel de UAE mag je dit niet meer schrijven, dan verkondig je nep nieuws en
ga je de gevangenis in. Dat verbod komt hier ook mensen. Conspiracy denken, fake news, dat is
alleen aan de elite en hun NOS en main stream media om te verspreiden.
De wet in de UAE is psychopathisch, ze draaien de waarheid keihard om;
“Hij zei verder dat mensen die geruchten verspreiden verschillende doelen hebben:
psychologisch, ﬁnancieel, sociaal, economisch. “Door de gevaarlijke aard van de misdaad, hebben
de Emirati-wetgevers in het nieuwe amendement strenge straﬀen geëist om geruchten en
cybercriminaliteit eﬀectief te bestrijden.” Dit is wat psychopaten doen, zij keren de realiteit altijd
om middels liegen omdat zij het zélf uitvoeren en aldus het volk verwarren.
Mensen die tot het volk behoren zijn snot en prooi voor “Teletubbies”, gewoon bruikbaar voer
zoals een vrouwtjes bidsprinkhaan de kop van de mannentjes sprinkhaan af bijt als ze zijn sperma
eenmaal te pakken heeft want dan is die mannetjes sprinkhaan nutteloos geworden.
Psychopaten zijn parasieten die zich vermommen in Teletubbie pakjes.
Op de buikschermpjes van de Teletubbies kun je de gezichten van psychopaten zelf invullen.
Professor dokter Pierre Capel is er ook achter, verder over de Covid-19 praten en tabellen tonen
hoeveel besmettingen er zijn is zinloos, daarmee ondersteun je de leugen van de
Teletubbies, het gaat erom dat de Teletubbies psychopaten zijn en die stoppen
nóóit! Zoek ook Pierre zijn video “No Guts, No Glory” even op. Pierre riep
mensen op “om te lézen wat er in het boek van Klaus Schwab staat” en
niet “wat je dénkt dat er staat”, ik schreef dat al in 2011 op mijn website
HoeDenkIk.nl Die charismatische psychopathische Teletubbies vernietigen
álles!
narcistenbuster.nl
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Van een Chinees uit vroeger tijden, 551 v.Chr. - 479 v.Chr.
(copy-paste vanaf de homepage van de website narcistenbuster.nl);
Confucius of Kǒngzǐ
De Chinese geboortenaam van Confucius is Kong Qui.
Hij leefde volgens de westerse jaartelling 551 vóór Christus.
Hij werd in China Kǒngzǐ genoemd, hetgeen staat voor Meester Kong.
Confucius, de naam zegt het al, is een gaslighting van de machthebbers van het westen
om de betekenis van wat Kǒngzǐ als denker/ﬁlosoof uitdroeg als kennis voor een
gezonde samenleving voor de burger te verwarren.
Ten bate van een gezonde samenleving droeg Kǒngzǐ de gulden regel met zes subregels uit.
De kennis van Kǒngzǐ geeft burgers te veel wijsheid tegen o.a. de slavernij
dus is de boodschap van Kǒngzǐ door westerse machthebbers hernoemd als Confucius,
oftewel To Confuse, om te verwarren, alsof de boodschap van Kǒngzǐ er een van verwarring is.
Dat de naam van Kǒngzǐ door westerlingen is herbenoemd als Confucius,
is een ernstige narcistiﬁcatie van de ﬁlosoﬁsche denkoverwegingen van Kǒngzǐ
Lang leve de bio-wapen-industrie-wetenschap, hiep, hiep, hiep hoe-dood kan je ziel zijn.
De psychopathische biowetenschap als vervanging van God de Schepper.
Ik stel voor de Aarde af te schaﬀen en in quarantaine te doen want de aarde zit vol met virussen
en bacteriën en dat kan echt niet langer zo, de aarde vervuilt Space. Lets kill earth, yeah.
Alle Space-X raketten moeten verboden worden want stel je voor dat er ook maar een nano virus
ontsnapt uit de dampkring en in space terecht komt en het hele heelal verziekt.
afbeelding decor van een
van de aller eerste ﬁlms
“Le voyage dans la lune”,
“De reis naar de maan”,
nog een ﬁlm zonder geluid
van Georges Méliès uit
1902.
De Teletubbies afbeelding van
toppng.com, John3

BESEF: Bij psychopathie is iets als een pandemie de aﬂeidingsmanoeuvre voor iets veel ergers.
See you in booster spacecake afterlife,
(vergeet niet je aandelen mee te nemen en je Super Yacht, ha ha ha ha ha 🤣 😂 🤣 )

Robbert
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