
©De Narcisten Buster 16 maart 2022

disclaimer: volledige disclaimer staat aan het eind van dit stukkie 

attack of the psychopaths 
deze titel bedacht ik op 18 februari 2022,  als afgeleide van Star-Wars film ‘attack of the clones’,  

exact een week vóór de inval van Rusland in de Oekraïne 


Gelijk maar even een conspiracy op tafel van Versailles flikkeren;


De oorlog tussen Rusland en Oekraïne is in werkelijkheid een oorlog tussen De Nieuwe 
Wereldorde en Vladimir Putin.

De Europese WEF vrienden  zoals de Mark Rutte’s van deze aarde  leveren de wapens aan de 
Oekraïne om de oorlog namens de manager van het World Economic Forum voor de media en de 
volkeren lekker op Oekraïne terrein uit te vechten terwijl de echte oorlog gevoerd wordt met geld.


beeld: courtecy van de Europese Unie. 


Ik heb vele jaren terug al geleerd te kijken naar de échte slachtoffers, ongeacht levend onder 
welke despoot dan ook. 

Dat de vluchtelingen uit Oekraïne nu massaal Europa in komen  onder de afspraken van het VN  
Immigratiepact van Marrakesh  maakt onderdeel uit van de uitrol van het plan van De Nieuwe 
Wereldorde.  


NOS/Nieuwsuur zond op vrijdagavond laat een interview uit tussen Arjan Noorlander en de 
Minister President Mark Rutte, na top overleg op 10-11 maart 2022, locatie kasteel Versailles. 


Arjan Noorlander (verkort): “We zitten hier in de residentie van de ambassadeur van Parijs en dat 
komt omdat u net van een top komt met de regeringsleiders van de Europese Unie in Versailles, 
het meest chique van het chique… … het meest luxe van het luxe paleis misschien in de hele 
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wereld en dan spreek je over een oorlog, dan kijk je om je heen, dat is toch een beetje gek dat we 
hier nu zitten.” 

Mark Rutte kon zich niet inhouden en kwam gelijk: “… en ja in dat kader was het wel mooi dat 
Emmanuel Macron, de Franse president, ons herinnerde, toen hij de aftrap deed gistermiddag, dat 
104 jaar geleden, 1918, daar ook het vredesverdrag werd uit onderhandeld, het liep nog wat door 
naar 1919, maar dat leidde tot de vrede, de vrede na de Eerste Wereldoorlog.  
….   wel mooi zou zijn deze bijeenkomst Versailles 2022 te herinneren als begin herstel van Europa 
na de vreselijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne. …….”

  

De willig pratende Mark Rutte zal het wegzetten als een “foutje naar eer en geweten” maar dat 
van het vredesverdrag is niet 1918. Er zijn 5 vredesverdragen getekend in 1919-1920.

Wat er in 1918 is besproken…, het Verdrag van Versailles werd op 28 juni 1919 ondertekend na 
afsluiting van een op 18 januari 1919 te Parijs begonnen geallieerde Vredesconferentie. 
Strikt formeel, en daar gaan zulke overleggen als 10-11 maart 2022 over. Dus het verdrag van 
Versailles was niet Europees noch Frans maar een verdrag van de geallieerden tegenover nazi 
Duitsland dat in Versailles werd beklonken.

  

In Marioepol, waar Rusland zo hard tegen vecht, zit het Azov-bataljon dat als symbool openlijk de 
Wolfsangel droeg, een nazi symbool. Het Azov bataljon genoot veel sympathie in Oekraïne. 
Hoeveel sympathisanten worden onder het VN Immigratiepact van Marrakesh verspreid in Europa. 
De Verenigde Naties zijn één met het WEF (World Economic Forum)

  

Dus, wat bedoelde Mark Rutte, de Wol in schaapskleding, met zijn 1918 herinneren, versluierd 
uitgesproken door Emmanuel Macron.

Het enige wat voor het WEF relevant is om 1918 en 2022 als herinnering aan elkaar te koppelen is 
de poging dwarsligger Rusland jegens de One World Order, een Nieuwe Wereldorde, op de knieën 
te dwingen. 

In dát licht is het enig relevante dat op 17 juli 1918, de toen al anderhalf jaar in ballingschap 
levende tegenstander van Een Nieuwe Wereldorde, Tsaar Nicolaas Romanov met zijn hele gezin in 
Jekaterinenburg werd uitgemoord.   


Wat heeft Vladimir Putin op 27 januari 2021 gedaan.

Vladimir Putin heeft, echt zoals die overkomt als vechtersbaas, Klaus Schwab van het WEF een 
keiharde trap tegen zijn ballen gegeven ten overstaan van alle digitale deelnemers aan de DAVOS 
bijeenkomst.  


Vladimir Putin sprak via een live stream de deelnemers van de DAVOS WEF conferentie in januari 
2021 live de volgende tekst uit;


“Obviously , the era linked with attempts to build a centralized and unipolar world order has 

ended. To be honest, this era did not even begin. A mere attempt was made in this direction, 

but this, too, is now history. The essence of this monopoly ran counter to our civilization’s 

cultural and historical diversity.”


(Vertaald;

“Het is duidelijk dat het tijdperk dat verband houdt met pogingen om een gecentraliseerde en 
unipolaire (één land bepaald alles) wereldorde op te bouwen, is beëindigd.  
Eerlijk gezegd is dit tijdperk nog niet eens begonnen.  
Er werd slechts een poging in die richting gedaan, maar ook dit is nu geschiedenis.  
De essentie van dit monopolie druiste in tegen de culturele en historische diversiteit van onze 
beschaving.”)


Nou, als dit niet het digitaal Klaus Schwab tegen de ballen trappen is dan weet ik het niet meer. 


In ieder geval, een instituut als het WEF  dat een gecentraliseerde unipolaire wereld nastreeft is 
per definitie geen democratie. Oftewel, alle aan het WEF gelieerde personen die het WEF 
ondersteunen zijn géén democraten. 

Nu schop ik dus mensen tegen hun ballen of andere edeldelen. 


narcistenbuster.nl  / 2 18

http://narcistenbuster.nl


©De Narcisten Buster 16 maart 2022

1918 en 2022 heeft als enige gelijkenis  de tegenstand van Tsaar Nicolaas Romanov in 1918 en 
Vladimir Putin in 2022  zij waren en zijn beiden tegen Een Wereldorde welke nu alsnog wordt 
ingeleid door het WEF.  Om dit wat ik nu schrijf te snappen is het kennelijk noodzakelijk 
levenservaringen te hebben opgedaan met zowel extroverte narcisten als versluierde narcisten. 


De implosie van het fatsoen komt niet uit Rusland maar komt uit het World Economic Forum en 
haar aanhangers. Dat is de reden onder de oorlog die in Oekraïne plaats vindt. 


Een implosie = een ontploffing naar binnen toe, iets dat naar en in zichzelf terug explodeert.

	 Mijn .ex-partner riep tijdens de derde sessie huwelijkstherapie ter haar eigen verdediging 
met een psychiater erbij  “ja maar hij heeft een vriendin”. 

Ik flikkerde zowat van mijn stoel, boog voorover, keek in bijzijn van een psychisch 
verpleegkundige en psychiater mijn toekomstige .ex-partner aan en reageerde met 

“jij hebt al JÁREN een vriend!”, en geloof me, ik hield me nog in.

Mijn ideaal was helemaal te barsten, vernietigd door een psychopaat waar ik toen nog niet tegen 
was opgewassen. Haar uiting implodeerde ter plekke terug in haar zélf.

Zo zal het uiteindelijk het WEF ook vergaan, mits mensen wakker worden.


Wat mij anno 2022 het meest verbaast is het tempo waarin het eigen denkvermogen van de 
bevolking van wat doorgaat als “Het Westen” in zichzelf implodeert.


Jesse Klaver is verbaal een voorvechter van de democratische waarden. Op de internet pagina 
van de Tweede Kamer over de biografie van Jesse: “In Nederland wordt ons iedere verkiezingen 
opnieuw verandering beloofd, maar krijgen we vervolgens meer van hetzelfde. Alle gevestigde 
machtspartijen geloven in het economisme: ieder maatschappelijk debat wordt platgeslagen tot 
een geldkwestie.”

Jesse Klaver bedient zich in zijn “reflectie op de ontwikkelingen in Nederland, een jaar na de 
bestorming van het Capitool” van manipulatieve methoden gelijk aan die van psychopaten.

De samentrekkingen van gedachten die Klaver bezigt bevatten heel slim quasi nonchalant onder 
andere ook samentrekkingen met Thierry Baudet en Klaver ontkent impliciet het WEF.

Het WEF is binnen de huidige democratie een onbespreekbaar onderwerp in de Tweede Kamer, 
ongeacht de wijze waarop het FvD dat ook democratisch probeert in te brengen. 


Wil je anno 2022 democratisch het WEF bespreken wordt je weggezet als een complotdenker,    

Koningin Maxima van de Staat der Nederlanden vervult in het WEF echter twee hoge functies.

Op het “waarom” dat Maxima overigens ook “Koningin” als functie heeft gekregen kom ik terug. 

Ik hoop dat Alex goed wakker is want hij heeft ook wat pappa Claus eigenschappen in zich en 
gaat graag op stap met Amalia.  


Het is de hoogste tijd dat bevolkingen zélf autonoom gaan nadenken over wat er aan de hand is 
want de meeste politici zijn de democratische weg kwijt en roepen om het hardst “democratie” als 
wollige taal  van Wolven in schaapskleding. Trudeau, Jesse Klaver, Paternotte en nog veel meer 
mensen roepen “democratie” maar zich volledig tegengesteld gedragen. 

Met domina Vera Bergkamp aan kop. 

 

Het is zo dat diegene, die binnen een democratie “anders denkenden” wegzetten als wappies of 
complotdenkers, rijp zijn voor psychotherapie voordat zij überhaupt toe kunnen komen aan het 
stadium van zelfstandig democratisch leren nadenken. 

De meeste politieke leiders zijn, gewogen langs de narcistische meetlat, allang rijp voor de 
gesloten afdeling van een gesticht waar ze heropgevoed dienen te worden inzake wat werkelijke 
democratie is. 


Als een democratisch persoon geen ruimte geeft aan anders denkenden is die democratische 
persoon geen democratisch persoon maar gedraagt zich alsof die reeds kernlid is van een 
gecentraliseerde unipolaire wereld zoals het WEF die nastreeft.
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Het contrast bij lieden als Justin Trudeau, Jesse Klaver, Gert-Jan Seegers, Kaag, Ollongren, 
Hoekstra, De Jonge, Paternotte en ja ja Rutte is dat hun woorden haaks staan op hun werkelijke 
gedrag, omdat je “democratie” roept “bén” je nog geen democraat, hetgeen weer een 
gedragskenmerk is van…   

Ik ben geen voorstander van dictator Putin, ik wordt niet betaald door Putin noch door Rusland en 
toch vind ik dat Vladimir Putin beter nadenkt dan menig Westers politicus. 

Onze Koning, dat weten de meeste mensen niet, is formeel volgens het Statuut voor het 
Koninkrijk ook een Dictator. Lees de Statuten voor het Nederlands Koninkrijk goed door en lees 
wat er écht staat, niet wat je “denkt” dat er staat. 

Nederland is een Monarchie met een democratie er ONDER. Die democratie is in 1848 opgetuigd 
uit angst van de Monarch te sneuvelen vanwege een mogelijke revolutie. De democratie werd de 
pot zalf om een revolutie af te remmen. 

Iedereen die in die democratie functioneert dient een Eed af te leggen aan de Monarch, niet aan 
het Democratisch Land maar aan de Monarch. Synoniem van Monarch = Dictator.


Vladimir Putin staat de wensen van het WEF in de weg, Putin is in de ogen van het WEF een 
dwarsdenker jegens de plannen van De Nieuwe Wereldorde. 

Die oorlog in Oekraïne is opgezet door het Westen!

Kun je dat niet snappen, vind je die gedachte te eng, sorry…


Welk kapitaal zit er achter het WEF.

Exact weet ik dat niet en het interesseert me eigenlijk ook niet, ik kijk alleen maar naar de 
structuur. 

Grote spelers zijn Rockefeller’s, Rothschild’s, mensen als Bill Gates, vele zeer rijken, maar ook de 
groep Bilderbergers, niet te vergeten de Nederlandse Koninklijke Familie die tot medio 1962 
Nederlands Nieuw-Guinea in bezit hadden. In Nederlands Nieuw Guinea bevond zich de grootste 
goudberg ooit gevonden. Nederlands Nieuw Guinea is onder gebracht in een Trust welke Trust 
werd beheerd door enkele “landen”. Prins Bernhard bemoeide zich er zeer nauw mee als CFO van 
de Koninklijke Familie, zoals Koningin Maxima nu ook de CFO van de Familie is.  


Tevens zie je dat het grootste wapen dat tegen Vladimir Putin wordt ingezet de economie is.

Rusland wordt helemaal kapot gemaakt door alle WEF vrinden, dus voor het “oog” vindt de 

WEF-Putin oorlog plaats in Oekraïne maar in werkelijkheid zijn het alle Westerse grote bedrijven, 
inclusief banken, telecom, en zelfs FaceBook waarop je als oud “oost blok” bewoner nu Vladimir 
Putin een kogel door de kop mag wensen te schieten als vriendelijke groet. Mark Zuckerberg is 
dan ook gewoon WEF vriendje en schoot-zitter van Sinterklaas Schwab.

Social Media maken onderdeel uit van het WEF plan. 

Laat je geen wolletje voor houden, het WEF is gewoon het uitvoerend orgaan van de Nieuwe 
Wereldorde inclusief de sturende illuminatie groep. 


Op zondag 27 februari sprak de niet democratisch gekozen Europees leider Von der Leyen, te 
lezen op NOS op maandag ochtend 28 februari 2022;

“De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich uitgesproken voor 
toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Tegen Euronews zei ze dat Oekraïne "een van ons 
is geworden en dat het land welkom is in de EU.”

Ik veroordeel Rusland, dan wel Putin niet om meerdere redenen;


Reden één dat ik die inval niet oordeel is dat dit aan het Internationaal Gerechtshof te Den Haag is 
om te doen.

Probleem is dat Justitie Wereldwijd corrupt is en aan het WEF hangt en inmiddels voor zo’n 
83,33% de macht van de WEF belangen dient. Dat WEF dat niet bespreekbaar is in de 
democratische Tweede Kamer hetgeen ook door VVD, CDA, D66, CU wordt tegengehouden 
omdat zij allen WEF partijen zijn, en een onschendbaar lid van het Koninklijk Huis, en wel de 
opvolger van Prins Bernhard Senior, CFO Koningin Maxima heeft zitting in het WEF.


Tevens ben ik geheel volgens het boekje der rechtspraak nog van het ouderwets standpunt dat 
voordat je een ander oordeelt je eerst kennis neemt van alle, dan wel zoveel mogelijk ins en outs, 
oftewel verschillende standpunten. 
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Helaas laten rechters heel vaak naar hun eigen welbevinden, of de behoeften der machthebbers, 
alle standpunten die machthebbers kunnen schenden weg en selecteren, oftewel manipuleren zij 
de waarheid, zeg maar net hoe zij de uitspraak willen laten uitvallen.

Het verschil tussen Nederland en Rusland is anno 2022 slechts dat in Rusland de straffen vele 
malen zwaarder zijn. Er zit in Rusland minder oranje franje om hetzelfde gedrag. 


Zomaar wat van mijn meerdere denk overweging punten:


Oekraïne is al vele jaren een corrupt land, ze discrimineren anderen, zowel etnisch als ook op 
huidskleur, een maffia land, witwassen van geld voor Westerse rijken is daar aan de orde van de 
dag, door de US betaalde bio industrie, al vele jaren bombardementen op de bevolking van 
Donetsk en Luhansk, er zijn necrofiele psychopaten die als hobby al jaren op de burger bevolking 
van Donetsk en Luhansk schieten, discriminatie en onderdrukking van vrijheden, vele woningen 
die je nu in beeld gebracht ziet worden zijn al jaren geleden platgegooid door de regering van de 
Oekraïne zelf. Tijdens de regering van 2012 - 2019 in de Oekraïne zat een extreem rechtse nazi 
partij (ik focus daar niet teveel op omdat ik me bezig houd met andere zaken).

De Oekraïne houdt zich al sinds 2015 niet aan de afspraken van het Kiev akkoord waar Rusland 
tegen ageert maar het Westen niets mee deed noch doet, noch iets van vindt maar wél actief 
Oekraïne heeft bewapend. 

Hongarije wordt wel aangepakt door de EU, de Oekraïne is volgens Von der Leyen echter zomaar 
welkom. Kortom, erg veel aspecten om over na te denken voordat je een inval veroordeeld op 
basis van tweezijdige propaganda.


Mijn intuïtie zegt, dat als de bevolking in Nederland zo bang is, het de hoogste tijd is dat de 
bevolking weer zélf gaat nadenken en zichzelf verdiept in de achtergronden in plaats van 
klakkeloos te geloven in propaganda van zowel Russische maar zéker ook van Westerse makelij 
en media zelf. Ik geloof geen ene reet meer van de main stream media, ik werkte daar zo’n 50 jaar 
zelf voor.


Mijn intuïtie zegt mij, dat als de Westerse manipulatieve corrupte WEF politici doorgaan zo zij 
doen Putin straks wel eens wat kernwapens kan gaan inzetten  want drijf als groep psychopaten 
één psychopaat in het nauw als gemeenschappelijke slachtoffer die je als het ware “onder de bus 
gooit” dan zal die als laatste redmiddel zijn macht laten gelden door met zijn speelgoed het 
speelgoed van het psychopathische WEF Westen te vernietigen, zoals Zurich, Strasbourg, 
Brussel, de Eemshaven, de LNG havens in de Europoort en Makkum te Frieslân.


Waarom Makkum, lees mijn stukkies maar en zoek de verbanden, dat stimuleert gelijk het eigen 
denken.


Die oorlog in Oekraïne is puur WEF belang, het belang van de idealen van the World Economic 
Forum waar zo’n beetje de hele regering van de Staat der Nederlanden onder leiding van Koningin 
Maxima aan deel neemt.

Om de plannen van de machthebbers achter het WEF te laten slagen wordt er een plan uitgerold 
en daar hoort deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne bij, het wereld economisch systeem moet 
namelijk eerst te barsten om The Great Reset te kunnen bewerkstelligen en realiseren.

Daarbij moet Rusland verder uiteen vallen opdat de WEF machthebbers ook Rusland, dat anti 
Wereld Orde is, geknecht kan worden. 

De Oekraïne met hun WEF marionet President Volodymyr Zelensky is slechts speelgoed voor het 
andere doel, Zelensky is dan ook heel gewoon een professioneel acteur/toneelspeler.


Of Putin daadwerkelijk onder de spreekwoordelijke bus moet weet ik niet, voor hetzelfde kan het 
zo zijn dat Putin op bedekte wijze ook aan het plan mee doet maar ik denk dat niet, ik denk dat 
Putin net als ik een dwars denker is op de idealen ten aanzien van het WEF. 

Putin is volgens het Westen dus een Wappie maar wel een Wappie met nucleaire wapens.


Die cursieve tekst op de tweede pagina van Vladimir Putin aan het adres van WEF DAVOS 
deelnemers, dictator of niet, is de enige die het WEF recht in haar face heeft toegesproken en 
eigenlijk aan het WEF-Forum vertelde dat hun plan naar “één wereldorde” een dood geboren 
kindje was, is en blijft. Dat vond de Tsaar in 1916-1917 ook al en daarom werd de Tsaar met gezin 
in ballingschap gezet en uiteindelijk in 1918 vermoord. 
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Dat onderzoek dat Jesse Klaver voorstelde over de financiering van politieke partijen dient niet 
alleen te gaan over waar de Nederlandse politieke partijen hun fondsen vandaan krijgen maar ook 
waar het WEF haar fondsen vandaan krijgt want het WEF is al volledig met de Nederlandse 
politiek en de Chief Financial Officer van de Koninklijke Familie, Koningin Maxima, verweven.

Koningin Maxima zou de antwoorden op de vragen van Jesse Klaver dus vast vlot op tafel kunnen 
leggen… en dan loopt het dus spaak… Het WEF wordt niet gefinancierd door Putin en dus 
insinueert Jesse Klaver dan maar de conclusie dat het FvD wordt gesubsidieerd door Putin, 

leuk he, hoe dat soort figuren denkt… De impliciete aantijging van Jesse Klaver komt omdat 
Jesse kennelijk meer weet… of dat Jesse een complot denker is.


Jesse en Trudeau zijn overigens qua acteer prestaties zeer paralel lopende persoonlijkheden. 


Putin is dwars gaan liggen op de koers van het WEF en dus is het WEF met al haar kornuiten, 
bijna het volledige politieke Westen en de aandeelhouderswereld dwars gaan liggen.

Hoe pogen ze nu Putin klein te krijgen; door Rusland financieel te gronde te richten.


Neem nou alleen al Ursula Gertrud von der Leyen (geboren Ursula Albrecht) die drie dagen na de 
inval eigenhandig “olie” op het vuur gooide door wereldwijd te verkondigen:  

dat Oekraïne ‘een van ons is geworden en dat het land welkom is in de EU.’ 
Dan ben je als politicus of super dom, of je snapt niets van psychopathie of dat zo zeggen heeft 
een doel, namelijk ‘een jerrycan benzine leeg kieperen op het reeds brandend vuur’.


De terminologie in de politiek en media van “Links & Rechts” is sowieso achterhaald, dat L-R 
bestaat niet meer, de WEF aardbeving heeft reeds plaatsgevonden en de rechts/links 
verhoudingen zijn verschoven. De oude “rechter flank” is linkser dat het ouderwetse “Links” zelf. 
De Linker vleugel heeft met haar WEF doctrine Rechts langs rechts ingehaald, zij steunen niet 
voor niets een land als Oekraïne met haar fascistische en maffia onderstroom.


We hebben anno 2022 slechts een grote partij narcisten en een kleine partij empaten in een 
inmiddels dode democratie. De dode democratie wordt nagespeeld in de Tweede Kamer als een 
necrofiel spel. 

En er is een kleine middenpartij waar mensen zoals ik in zitten die nog streven naar een balans. 


Jesse is volgens zijn eigen geschriften tegen een economie die alles plat slaat, Jesse hangt echter 
duidelijk de economie van het World Economic Forum aan want Jesse poogt hen die het WEF 
willen aanpakken steevast af te plassen, zelfs met verbieden, toegang tot informatie verbieden, 
isoleren en dergelijke. Dat is alles behalve democratisch. 

Zeg maar gedrag net als West Europa doet met Putin.

Of Jesse dat zelf door heeft, of dat Jesse een WEF rat is, of dat Jesse het zelf gewoon niet door 
heeft omdat het té beyond is, geen idee, de tijd zal het laten zien.


Nog bizarder is de grootschalige domheid der bevolking, de oma van een vriend zei kortgeleden 
tegen hem “laat ze die Putin een kogel door de kop jagen”, werkelijk…. als ik zoiets zou schrijven 
over een Nederlands politicus moet ik jaren de bak in, hoe gek is de bevolking gemaakt door de 
politiek en media!!!

In 1918 werd de Tsaar Nicolaas II Aleksandrovits met zijn hele gezin in Jekaterinenburg 
uitgemoord omdat de Tsaar ook toen al tegen de vorming van één centrale wereldorde was.   


Op 193 kilometer van Jekaterinenburg ligt Chelyabinsk waar Russische Horloge’s van het merk 
Molnija werden gemaakt. 

Al zijn naar mijn ervaring alle mensen in basis gelijk, zijn de Russen qua mentaliteit hele anderen 
mensen dan Westerse mensen. 

Tijdens een journalistieke reis naar de eerste groep Nederlandse VN militairen van de 
“verbindingen” in  Kroatië en Bosnië, voor Nederlandse TV opnamen, overnachtten de 
verslaggever en ik in de verkeerstoren op het vliegveld van Banja Luka.  Er lagen ook Russische 
militairen. Ik heb gezien hoe die Russen voetbalden op het betonnen vliegtuig platform, slidings 
en al. Keihard.
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Tijdens een andere reis, in de tijd dat het ijzeren gordijn nog bestond, ben ik in een van de Molnija 
horloge fabrieken geweest en heb ik daar een nieuw handgemaakt Molnija zakhorloge gekocht in 
de fabriekswinkel voor 4 gulden.


Op dit horloge staat in de omkasting de Vuurvogel afgebeeld.

De Amerikaans-Russische choreograaf 
Michail Fokine maakte in 1909-1910 een ballet  
met de titel “De Vuurvogel”.

De Vuurvogel staat symbool voor het 
onsterfelijke, voor De Feniks die vereist uit de 
eigen as.    


Psychopaten denken anderen te kunnen 
breken, vernietigen, dat is altijd hun doel.

Als je het hele verhaal bekijkt over Oekraïne 
zie je dat Putin nu met zijn gedrag steevast 
reageert op voorliggend gedrag van en door 
het WEF Westen. Putin valt niet zomaar aan 
maar reageert, de invasie is het gevolg van 
een niet luisterend WEF Westen dat alleen 
naar zichzelf luistert. 

Jesse Klaver en Justin Trudeau zijn net zulke 
niet luisterende types. 

Wat doet het psychopathische WEF Westen 
als ze iemand kapot willen maken, ze pogen 
die ander financieel te gronde te richten.


Iemand die eenmaal is gesmeed middels het 
“door het vuur te zijn gegaan” krijgt de 
mentaliteit van een Vuurvogel / Feniks en is in 
de ziel niet meer te vernietigen en hierin zit de 
denkfout van het Politieke WEF Westen en de 
fout in hen die een lege ziel hebben en zich krampachtig vasthouden aan de macht van het geld. 
Fysiek kun je een vuurvogel wellicht doden maar met een kruisraket de ziel van een Feniks 
vernietigen is onmogelijk en zal ook NÓÓIT lukken.


Omdat Vladimir Putin de natte droom van het WEF Westen heeft afgewezen (wijs een psychopaat 
nooit af) heeft het Westen gedacht Putin wel even klein te krijgen middels geld want echt vechten 
durft het slappe Westen niet want Putin heeft meer kernwapens en zál die ook gebruiken omdat 
Russen liever sterven als een Feniks dan zich overgeven en daarin heeft het WEF Westen de fout 
gemaakt. 


Ik vind het overigens wel stoer van Putin dat hij Klaus Schwab, met alle egards, publiekelijk een 
psychische keiharde trap tussen de benen heeft gegeven. 


Even over al dat gewenst oordelen over de invasie in Oekraïne, met name het economisch kapot 
maken van Rusland door grote internationale aandeelhoudersbedrijven, wie heeft er nou boter op 
het hoofd. KIJK NAAR DE SLACHTOFFERS!!!


Gedurende mijn carrière als televisie cameraman heb ik veel reizen gemaakt waaronder ook 
oorlogsgebieden tijdens staakt het vuren of net erna zoals in Rwanda, Cambodja, Libanon, Zuid 
Sudan, Roemenië  onder Nicolae Ceaușescu, diverse Oost Europa, in de Ignalinia Kerncentrale 
boven het operationeel vat in de hal opnamen gemaakt, nog meer, kortom, teveel. 

Zonder te oordelen vond ik de muren die Israel tussen Israel en Palestijns gebied heeft opgericht 
heel confronterend omdat die zo vergelijkbaar zijn met de muur tussen Oost en West Duitsland na 
de Tweede Wereldoorlog. 
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Toen ik voor de 
zoveelste keer in Israel 
was voor filmopnamen, 
nu begin 2019 voor het 
opnemen van de 
documentaire ‘Against 
the Tide’ met Kevin 
Sorbo en John Lenox, 
kwam ik na jaren weer 
op de Westelijke 
Jordaanoever en bij de 
gebouwde muren.


Al kan ik het 
verstandelijk allemaal 
wel begrijpen, ik vind 
het, na de muur tussen 
Oost en West Duitsland 
zo vaak gefilmd te 
hebben en de vele 
landen waar ik steeds 
weer de door 
psychopathische WEF 
macht types gecreëerde 
scheidingen tussen 
mensen heb zien 
ontstaan, 

werkelijk zéér 
confronterend deze 
Israëlische muren te 
zien. 


De Joden zaten tijdens 
de Tweede 
Wereldoorlog in 
concentratie en 
vernietigingskampen 
met dit soort 
wachttorens. 


Was er nou écht geen 
andere oplossing te 
bedenken….   


Ik begrijp ook niet dat júist een land als Israël zo voorop heeft gelopen in het inspuiten met 
experimentele spuiten.


Ik begrijp dan ook niet dat Joden aangiften doen tegen voorvechters die de ware WEF agenda  
blootleggen voor de rechter te dagen. Omdat een deel van de Joden vindt, dat als je de aanloop  
naar De Nieuwe Wereldorde met haar nep pandemie en experimentele spuiten vergelijkt met de 
aanloop  naar de Tweede Wereldoorlog 1930-1940, sommige Joden die voorvechters dan 
betichten de Joden dan hun holocaust te ontnemen. Hoe bizar kan het nog worden. 


Dat filmhuis Pathé de premiere van de documentaire over de zoektocht van Gideon van Meijeren 
verbiedt omdat Tuschinski is opgericht door een Jood, dan ben je psychisch de weg kwijt. 

We leven in een tijd van omgekeerde apartheid, de algemene grondrechten van de menselijkheid 
worden omgekeerd gepleegd middels discriminatie en apartheid. 

De mens die de rede is verloren middels langjarige psychopathische vervuiling en afstomping. 
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Er wordt zo makkelijk nep nieuws gebracht door de officiële media van zowel Rusland als ook 
door het Westen. In de VS schromen ze niet een Oligarch aan het woord te laten over Putin, ik 
denk dan eerder wie is er fout of nog fouter of wie is er zelfs fout als in beyond …


Er werd onder andere geschreven “de Russen blijven schieten”.

Oekraïne bewapend burgers en gastschutters, de VS levert gratis munitie van een ‘weldoener’, 
Europa geeft wapentuig weg aan Oekraïne, Oekraïense burgers wonen in woningen en flats en 
blijven schieten. Russische militairen retourneren vuur op woningen. Ach mensen toch. 

De grootste nep nieuws verspreiders zijn de overheden en officiële media.


Bij oorlogen worden vaak necrofiele gastschutters betrokken, een soort ‘vakantie schutters’ onder 
het mom van ‘vrede brengers’, in werkelijkheid ‘necrofiele schutters’ genaamd. 


Ik draaide begin negentiger jaren van de vorige eeuw samen met Marianne Potters voor de 
Evangelische Omroep in Kroatië toen de Verenigde Naties hun hoofdkwartier nog in Belgrado, in 
het Servische deel van Joegoslavië hadden, het latere Servië. De VN had het ook toen nog niet 
echt door… 

De pers voorlichter van het Kroatische leger reed ons in Zagreb rond in zijn leger groene Opel 
Omega en vertelde honderduit over ‘de Servische weekend schutters’. 

 

“Er zouden in het weekeinde ambulances zijn die vanuit Servië de grens over kwamen afgeladen 
met advocaten, artsen, goed opgeleide mensen met grote geweren die Kroatische Burgers 
kwamen afknallen als weekeind vermaak.”

(ik had over die necrofiele psychopathische hobby in Libanon ook al gehoord van lokale mensen) 

Terwijl we door Zagreb reden stopte de voorlichter plots midden in de stad, hij moest even wat 
mensen begroeten. Ik draaide me om en zag door het achterraam een ambulance achter ons 
staan waarin ik duidelijk mensen met militaire kleding zag zitten die ‘weekend’ gingen vieren.

Dit is geen verzinsel, dit heb ik letterlijk zélf meegemaakt dus fuck it met militairen die op burgers 
schieten. 


De energie oorlog over aardgas en dergelijke gaat net zo tekeer.

Shell kocht gewoon nog olie van Rusland net als Shell tijdens WW2 olie leverde aan Hitler en 
Japan Pearl Harbour en Nederlands-Indië bezette vanwege het feit dat Nederland en de VS geen 
olie, of beter olietankers van Shell aan Japan wilde verhuren. 

Die Erts-berg en Gras-Berg op Nederlands Nieuw Guinea heeft de economische verhoudingen 
wereldwijd veranderd en dát leer je niet op school alwaar je dom wordt gehouden, die erts-berg in 
de Nederlandse Kolonie Nederland Nieuw Guinea was de grootste goudvondst ooit.


Zou Prins Bernhard die Gras-Berg nou echt 
namens de Koninklijke Familie zomaar hebben 
weggegeven aan de VS of Indonesië?

Dat gebied en de bodem was niet van Nederland 
maar van De Staat Der Nederlanden en dus van de 
Koninklijke Familie. 

Er verschoof door die Grasberg iets tussen de 
Rothschild’s, Rockefeller’s, en de kersverse 
Bilderberger’s, welke groep werd opgericht door 
wijlen Prins Bernhard. 

Nederlands Nieuw Guinea werd een TRUST.

Het WEF is net zo’n gestructureerde groep, 
opgericht in 1971 en Koningin Maxima zit daar 
heden op bestuursniveau openlijk in en iedereen 
zwijgt daarover.


	 	 	                                                    beeld: screenshot Google Earth

De Olie van Indonesië moest de Staat der Nederlanden opgeven, het Goud niet direct, de politici 
houden die wetenschap als Eed dragers aan de Dictator onder de pet, want dát is hun taak. 


Zet eens een wat grotere bril op je hoofd of hersens voordat je zomaar een oordeel velt over de 

man met de meeste kernraketten. Vluchten hoeft echt niet hoor als ze komen 😇 .
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De bevolking is bij oorlog eigenlijk altijd de lul als de psychopaten met elkaar gaan vechten, in 
geval Rusland-Oekraïne zijn het de psychopaten van Oekraïne, Rusland en het Westen en 
allemaal vechten ze om de psychopaten-macht, niet meer en niet minder, eigenlijk is het dus al 
een wereldoorlog maar die woedde al naadloos vanaf de Tweede Wereldoorlog verder maar bijna 
niemand zag dat en ziet dat nog steeds niet.  

Feitelijk zijn de Westerse partijen allemaal Economische belangen van grote bedrijven aangesloten 
bij het WEF ideaal. Het WEF zal dan ook voor de komende vernietiging verantwoordelijk zijn want 
het WEF zit onder de Crinoline aan de touwtjes te trekken van de Rusland-Oekraïne oorlog en het 
volk wordt overal gemanipuleerd met nep nieuws van alle overheden. The Great Reset is in volle 
gang.

 

Ik ben in 2017 gestopt voor de media te werken omdat ik niet wilde meedoen aan de verloedering 
en het nep nieuws dat er gemaakt werd.


Oorlog-Minister Ollongren zei onlangs dat de thuis-modems, waar je internet, TV en telefoon je 
huis mee binnen komt, gehackt waren door Russische Hackers en dat burgers het recht hadden 
dat te weten. Foei Kajsa. 

Providers kunnen digitaal altijd al zo je modem in lopen, is een kwestie van vertrouwen dat ze dat 
beloven niet te doen. Alle moderne modems maken onderdeel uit van het 5G telefonie netwerk, 
oftewel, de hotspot-werking van je modem is voor mensen buiten op straat, je WiFi thuis is 5G, 
een WIFI wolk 5G in je huis waar je zelf voor betaald terwijl het een onderdeel uitmaakt van het 
Ziggo, KPN mobiele 5G netwerk. Dat soort ondernemingen die je ook weer geld berekenen voor 
je mobiel en voor je internet terwijl je deel uitmaakt van hun zenderpark. 

De stroom die je modem gebruikt en die je zelf betaald is dus ook voor derden.   

Grofweg betaal je honderden euro’s per jaar aan elektra in kilowatts voor derden; mensen die via 
jouw modem bellen en de providers maar aan iedereen rekenen en de eigen zak vullen. Dat 
mogen de Ministers van Oorlog EZK en Binnenlandse Zaken ook wel even vertellen ….  

aan het volk. 

 

De uiterlijke praatjesmakers over democratische normen en waarden zoals Klaver en Trudeau 
prediken democratie maar kunnen niet eens begrijpend luisteren, kunnen geen behoorlijk gesprek 
voeren behalve alleen hun eigen verhaal uitbraken, ze staan niet open voor de mening van 
anderen en dat is net zo ondemocratisch als 1 + 1 plotseling 40 zou zijn als doorwrochte 
wetenschappelijke waarheid van het RIVM, GGD, NSG, en de Wettelijke dB(A) geluidsnorm. 


ALLES IS OMGEKEERD 

Psychopaten zijn meesters en meesteressen in het verborgen houden van hun ware gezichten. 

Het koste mij ruim 27 jaar huwelijk voor mijn .ex-psychopaat uit de kast kwam en haar ware 
gezicht aan mij toonde, diep van binnen zag ik het maar mijn brein kon de psychische 
manipulaties toen nog niet aan. Ben in het leren herkennen gegroeid en vooral in het vertrouwen 
op mijn eigen intuïtie middels de praktijk opgeleid en getraind.

Als je de psychopathische gedragspatronen niet kunt verstaan, laat staan begrijpen, ben je als 
een blinde in een zaal zonder licht en ja, dan geloof je alles wat de elite je vanuit hun duisternis 
wijs maakt.  


Wat je de zittende orde der elite constant ziet doen als gedrag methode is ‘alles omkeren’.

Website HoeDenkIk.nl in januari 2011 als retorische vraag aan de lezer gesteld, het jezelf afvragen 
hoe je zelf denkt, dat is namelijk nog de enige weg naar de vrijheid. 


Bij psychopathie dien je alles wat leiders zeggen ‘terug om te keren’.

Zegt Mark Rutte ‘dat iets verschrikkelijk ingewikkeld is’ dien je te kijken naar ‘de simpele waarheid 
onder zijn manipulaties’. 


Neem het ontplofte debat in de Tweede Kamer op 20 januari 2022, gebaseerd op de angst van 
Lisa Westerveld, beschreven in mijn ‘De Lijkwade van de menselijke beschaving’. (zie website 
narcistenbuster)

De angst om voor een tribunaal te komen, ja want als de waarheid onder het WEF op tafel komt, 
datgene waar Putin zich tegen heeft gekeerd, welke plannen reeds in volle gang uitgerold worden 
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en het volk alsnog wakker wordt, dan is de elite bang want dan komt het wellicht niet eens tot een 
tribunaal maar als het volk écht gaat snappen dat zij op ondemocratische wijze middels 
psychopathische manipulaties in een digitaal economisch keurslijf worden geduwd, in een 
dwangbuis, dan kunnen het ook ‘Gebroeders de Witt taferelen’ worden. 


‘Anders denken’ is dan ook reeds verboden gedrag en dat is niet democratisch Jesse Klaver.

Het WEF niet in de Tweede Kamer bespreken is niet democratisch.

De nieuwe NIET DEMOCRATISCHE wereldregering onder het masker van de WEF waar Maxima 
ook in zit als Rentmeester niet democratisch bespreken is een on-democratische daad.

Kees van der Staaij die Rutte vergeleek met een Slang, de Tweede Kamer zit dan te lachen van de 
zenuwen omdat ze of te dom zijn het zelf te begrijpen of te bang zijn dat het volk het wel snapt en 
voor de gevolgen die dan kunnen komen. 


Justin Trudeau, Mark Rutte, Boris Johnson, Jacinda Andern, Scott Morrison, Joe Biden, allemaal 
WEF marionetten van de machthebbers die zich achter Klaus Schwab schuil houden.

Mijn .EX-partner hield zich ook 27 jaar lang op gehaaide wijze schuil achter mij, 

zo doen psychopaten dat.


Putin is tegen de Elite van het WEF opgestaan door de nieuwe wereldorde live tijdens DAVOS 
2021 een doodgeboren kindje te noemen. 

Het kind bleek niet te zijn verwekt, zou nooit bestaan en ook nooit geboren worden, DÁÁR gaat 
die oorlog over.

 

Klaus is niet de leider, het grootste kapitaal zit er achter.

Sinds 2014 wordt de Oekraïne voorzien van wapens door de NATO, VS en alle omringende West 
Europese landen met WEF doelstellingen, een voorbereiding op het heden. Die leveranties gingen 
naar de politiek van een discriminerend corrupt land met nazi kenmerken en een geplaatste acteur 
als president.

Het Westen heeft Putin op de knieën willen dwingen om akkoord te gaan met de Nieuwe 
Wereldorde, tijdens DAVOS 2021 heeft Putin duidelijk kleur bekend die Nieuwe Wereldoorlog niet 
te zullen accepteren, in 1918 niet en heden en in de toekomst ook niet. 


In 2011 schreef ik ‘HoeDenIk’ en als gevolg daarvan werd mij mijn wapenverlof afgenomen omdat 
ik een gevaar zou zijn voor de samenleving. Niet voor de samenleving maar voor de Elite.


Als het Volk namelijk door krijgt dat hun democratische leiders psychopaten zijn die het Volk op 
ondemocratische wijze een psychopathische samenleving in manipuleren komt alsnog de 
revolutie waarom Koning Willem 2 de NEP Democratie in 1848 door Thorbecke liet invoeren.

Daar zijn de ‘Lisa Westerveld’s en consorten’ van heden tenslotte bang voor.

Deze oorlog is gepland en afgedwongen, mijn ex durfde mij niet zelf te zeggen te willen scheiden, 
zij dwong het mij af dat te doen door zelf steeds raarder gedrag te vertonen zodat zij mij de 
schuld van het gefaalde huwelijk kon geven als ik eindelijk opstond en tegengas gaf. 

Zo fucking simpel werken psychopaten.


Die marionet president van Oekraïne Volodymyr Zelensky is een Oekraïens onervaren politicus, en 
professioneel komiek, acteur en auteur! Niet figuurlijk maar letterlijk.

Volodymyr Zelensky IS net als Koningin Maxima WEF.


‘Inclusieve financiering’ kan een masker zijn om vrij rond te reizen en wereldleiders warm te 
maken voor de WEF plannen.  De United Arab Emirates, waar Koningin Maxima regelmatig moet 
werken,  zijn voorlopers in alle WEF plannen. Het WEF dat in de UAE al jaren hun nieuwe 
wereldregering jaarvergadering heeft. United Arab Emirates zijn democratische-dictaturen, zo 
mooi toch. 


‘Inclusieve Financiering’ kan ook de belangen van het WEF plan dienen, namelijk controle over 
iedereen middels QR code en dus moet iedereen aan het economisch macht systeem gekoppeld 
worden.  People control via het digitaal systeem tot op het laagste niveau onder het smoesje van 
een beter leven, zoals Klaus Schwab ook stelt  geen bezit en je zult gelukkig zijn  als door het 
WEF digitaal gecontroleerde slaaf.
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Waarom is Maxima Zorreguieta gelijk Koningin geworden?

Omdat Willem-Alexander, met alle respect, een zwakke schakel is in het verhaal omdat Alex ook 
naar zijn vader Claus hangt en nog wel eens uit-stapt richting Multatuli-aan willen zijn.

Het WEF is de geplande toekomst en dat spel speelt Maxima beter dan Alex. 

In die sferen van Koningshuizen vallen over de eeuwen heen nog wel eens zomaar doden, zeg 
maar zoals President John F. Kennedy, raadselachtige sterften of ongelukjes als een lid te ver of 
juist niet ver genoeg gaat. Een plotselinge lawine. Een mercedes die in een tunnel tegen een 
betonnen paal smakt. Een Prinses die overleed en na autopsie beek dat haar ingewanden waren 
aangetast.  

Het is in tijden van belangrijke wed-strijden altijd makkelijk als je gelijk een reserve speler hebt.


Door de uitzending van Weltschmerz met een fantastisch gesprek tussen Pieter Stuurman en 
Thierry Baudet werd mij wederom duidelijk dat velen niet doorgrijpen op de kern onder alle 
ellende, namelijk onbalans, teveel narcisme en te weinig tot geen empathie. 

Dat is de kern, the sleutel van alle onheil.

Mensen zijn bang voor dat onderwerp vanwege gebrek aan eigen persoonlijkheidsontwikkeling, 
want te veel aan narcisme in je hebben is een persoonlijkheidsstoornis”, dus wordt bijna overal de 
deur dicht geflikkerd bij het onderwerp “narcisme”.

Niet voor niets heeft de WHO de persoonlijkheidsstoornis narcisme in hun naslagwerk der ziekten 
al goeddeels weggewerkt.


Economisch denken brengt altijd onbalans en een teveel aan narcisme, simpel.


Op 4 mei 2019 heb ik de democratie dood verklaard, die is namelijk gestorven aan narcisme en 
toen ik dat schreef kende ik het WEF nog niet echt, wel het Corrupt Justitie Nederland. 

     

Stuurman en Baudet liepen aan het eind van het gesprek vast inzake wat de oplossing kon zijn.

Wat in mijn gedachten uit hun gesprek op kwam was: veiligheid —> economie, vrijdenker zijn, de 
macht der psychopathie, mensen bewust middels onderwijs (onwijs) dom maken, de uitkomst is 
dat mensen zelf gaan nadenken en hun mening niet laten afhangen van wat anderen bepalen, dat 
het zelf denken niet op gang komt omdat de meeste mensen inmiddels slaaf zijn geworden van 
het geld, oftewel van hen die het geld beheren en als controle middel gaan gebruiken.

Vandaar ook mijn visie op de VN missie van inclusieve financiering voor ontwikkeling van alle 
mensen zodat mensen onderdeel worden van de World Economic Forum Great Reset. 


Ik heb het Debat over het rapport "Versterking functies Tweede Kamer - Meer dan de som der 
delen" (35 992, nr. 1) en over de omgangsvormen in de Tweede Kamer bekeken.

De reden van dat debat is dat Vera Bergkamp haar grenzen niet kent en haar eigen 
grensoverschrijdende grenzen wil opleggen aan de kamerleden, waaronder met name aan hen die 
de mond niet houden over de WEF plannen en hoe de plannen van het WEF en VN en WHO 
sterke gelijkenissen hebben met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.


Vera Bergkamp kreunt overal doorheen, bemoeit zich met de inhoud en zelfs in dit genoemd 
debat mocht Gideon van Meijeren het woord ‘kogels’ van tijdelijk voorzitter Henk Nijboer niet 
gebruiken toen Gideon ‘Pim Fortuin als voorbeeld gebruikte’ dat Pim met vijf kogels om het leven 
was gebracht.


Een van de vele narcistische omkeringen tijdens dat debat was van en door CDA Pieter Heerma 
die Gideon van Meijeren poogde af te dwingen een keuze te maken dat het taalgebruik in de 
Tweede Kamer volgens veiligheidsdiensten de oorzaak zou zijn van meer geweld tegen politici. 

Wat een kleuter denkwijze en kleuter gedrag van Pieter Heerma. 

Waar ik in 2011 al over begon te schrijven op mijn website HoeDenkIk.nl is de vraag van de mens 
aan de mens zelf, oftewel aan zichzelf de vraag te stellen, zelf na te denken waarom en op basis 
waarvan die denkt zo die zelf denkt. 

Toen ik het Ministerie van Onderwijs, om reden, in 2010 die vraag voorlegde met een voorstel 
raakte het Ministerie gelijk al de weg kwijt. 

Het volk wordt van Staatswege namelijk al jaren bewust dom gehouden middels onderwijs, dat 
niveau is heel langzaam afgebouwd. Gewoon net als De Staat der Nederlanden dat vroeger in de 
koloniën ook al deed, dom (onwetend) houden die hap.
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Het gevolg van dat soort onderwijs is dat een groot deel van het Volk gewoon dingen overneemt 
en in de rondte gaat schelden zonder enige vorm van eigen onderbouwing.

De OORZAAK van al dat wangedrag ligt dus bij de keuze van de rijksoverheid om het denkniveau 
van VOLK laag te houden en dat die overheid wel zal nadenken voor het VOLK, oftewel gecreëerd 
gedrag geheel naar het normaal is in Volksrepubliek China. 

Het gevolg van die keuze is dat velen inderdaad de taal van politici overnemen. De oorzaak ligt 
niet in het woordgebruik van en door politici maar in het volk bewust DOM houden en het Volk 
zelfs ontleren zelf te kunnen analyseren. 

Dit voor zover CDA’er Pieter E. Heerma.


Dan is de vraag, voor de zich overal mee bemoeiende Vera Bergmap, of uitingen over een grens  
gaan en Vera is D66 en dat is Vera’s norm. Dus glijdt Vera Bergmap keer op keer uit over haar 
eigen D66 bananenschillen die over de jaren overal zijn neer geflikkerd en op die manier drukt 
Vera Bergkamp met haar gedrag de democratie de strot dicht.


Een van de ergste verwarringen die door kleuter Kamerleden wordt gebezigd, is kamerleden met 
een andere mening, dingen in de mond te manipuleren. Dat is narcistisch gedrag.  Het Volk neemt 
dat soort sick gedrag over, zie TikTok, Telegram, FaceBook, Twitter en de rest van die troep.

Als het FvD de situatie rond het WEF, welke niet besproken mag worden van D66 & VVD & CU & 
CDA omdat zij ideëel allen al WEF zijn en hun kamerleden slechts ondersteunende functionele 
narcisten zijn, wordt een debat over het WEF geblokt, hetgeen net zo ondemocratisch is als het 
WEF zelf ook volledig ondemocratisch is. 

Of GroenLinks leider Jesse Klaver het snapt weet ik niet, het gedrag dat Jesse Klaver vaak 
vertoont is ronduit gedrag van een kleuter die nog niet geleerd heeft naar een ander te kunnen 
luisteren maar alleen zijn narcistische eigen mening hoort.


Dan Gert Jan Seegers van de ChristenUnie, werkelijk wat een psychische sicko!

Ja, ik kan dat substantiëren, oftewel motiveren op basis van kennis inzake kernmerken van 
narcistisch gedrag.

Gideon van Meijeren (FvD) stelde zichzelf kwetsbaar op door te zeggen dat hij dagelijks fouten 
maakt en daarvan poogt te leren. (klasse dat Gideon dat deed en durfde)

De CHRISTEN Gert Jan Seegers kaapte vervolgens de openhartige eerlijke reactie van Gideon 
van Meijeren en begon die uiting te koppelen aan keuzes en meningen die Gideon van Meijeren in 
het verleden had gemaakt waar Gert Jan Seegers het duidelijk niet mee eens was en is en dat die 
eerdere meningen en standpunten dan ook fout zouden zijn geweest “of Van Meijeren die even 
gelijk recht kon zetten”.

Dit is een school voorbeeld van een smerige narcistische misdraging door Gert Jan Seegers van 
de Christen Unie tijdens het debat over normen en waarden.

WÉRKELIJK, ik KOTS van zulk laag bij de gronds kleuter gedrag van een Kamerlid!

En dan dat “genieten” van Gert Jan Seegers als hij narcistisch denkt te scoren, NARCISME staat 
FRONTAAL HAAKS op Christelijk norm gedrag.  Als Jesus in de Tweede Kamer zou zijn zou hij 
Seegers als een farizeeër het gebouw uit schoppen. 


Dat hele fucking belachelijke debat inzake hoe de macht van de Voorzitter vergroot kan worden is 
heel simpel vast te stellen op basis van een hele simpele uiting die Olaf Ephraim van de Groep 
Van Haga rond 16:00 uur en zo’n beetje 53 minuut 30 seconden voor de interruptie microfoon 
uitsprak.  Kijk, schelden en dergelijke willen we niet, simpel.

Maar wat je wel en niet mag zeggen, beweren en stellen zoals het doen van een voorspelling “dat 
er tribunalen komen” is heel simpel te wegen (beoordelen) op te gedogen taal, namelijk, 

als je dat zoals Olaf Ephraim zei in debat op verzoek laat BEWIJZEN en “SUBSTANTIËREN.”

    

Dan ga je gelijk zien dat door de houding van VVD & D66 & CDA & CU je de beweringen niet meer 
KUNT substantiëren omdat VVD & D66 & CDA & CU reeds  de overlopers zijn naar het WEF beleid 
en een debat over het WEF (en alles dat daarom heen hangt) daarom ook wordt tegen gehouden 
door de VDD & D66 & CDA & CU en dan kun je maar één conclusie trekken en die is dat de 
Democratie DOOD is. Er is in het WEF denken maar een mening en dat is de mening van Klaus 
Schwab. Een democraat moet het WEF keihard oordelen. 

Deze blokkade over het WEF te debatteren wordt mede in stand gehouden omdat het Koningin 
Maxima zelf is die reeds bestuurder is van en in het WEF, oftewel de democratie is nu zichtbaar 
een poppenkast of beter, een marionetten theater.
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De Rede, als in een volkomen gebrek aan objectiviteit en redelijk oordeel. 

Anno 2022 van de Christelijke jaartelling van de aardse wereld ontbreekt onder zo’n 83,33% van 
alle mensen inmiddels ‘de rede’. Bij ‘de rede’ gaat het om de diepere samenhang van dingen en 
gebeurtenissen. De innerlijke rede functioneert op basis van zielsniveau.

Is de innerlijke ziel dood is er ook geen rede.


Bij het ontbreken van deze rede is dat meestal veroorzaakt omdat de billijkheid bij 83,33% van de 
mensheid teloor is gegaan doordat zij behept zijn geraakt met de VOC Aandelen ziekte, de 
mammon.


Deze psychische ziekte van de mammon geeft dat dit verdienmodel alleen werkt als je werkt 
vanuit misbruik, zeg maar vanuit grensoverschrijdend gedrag leeft als een parasiet, als een 
geldzuiger anderen uit- en leeg zuigt, een soort van mensen zichzelf financieel laten prostitueren.


Dit menselijk parasitair gedrag (o.a. misbruik, uitbuiting) is te herkennen aan het ontbreken van de 
rede. 

 

De mammon heeft als basis macht.

Macht parasiteert mensen doormiddel van manipulatie.

Het geloof in een God, dan wel Deity, staat haaks op het VOC denken.


Maandag 28 februari 2022 debat Oekraïne.

Wie niet doorziet wat er gebeurde, op basis van de bijdrage van de visie van FvD, Thierry Baudet 
op de aanval door Rusland op Oekraïne en even niet op de inhoud, maar op het gedrag van de 
zittende elite die ‘een anders denkende’ als Baudet poogde af te dwingen iets te vinden van wat 
de elite vond en de anders denkende dat niet wilde.

Dan sta je op de drempel van een openlijke dictatuur, welke Nederland versluierd allang is.


Jesse Klaver GroenLinks zei zelfs over FvD Baudet “wat een wartaal”, “een man in de war”, 
“Rusland propaganda”, “u had het zojuist alweer over die Great Reset”, “onze democratie wordt 
hier van binnenuit uitgehold”, “als je de inval niet veroordeeld is er iets goed mis met je”. 

Omtzicht en CDA deden er ook een schepje op. Op zondag 17 februari 2022, een dag vóór het 
debat, stonden de main stream kranten al vol met artikelen over de komende aanval in de Tweede 
Kamer op FvD Baudet.


Dit was geen democratisch debat meer, het was een Kamerlid een mening afdwingen die het 
officiële narratief diende en dat bewijst dat de democratie mors dood is. Vera Bergkamp die 
constant haar dominant sturend gedrag schaamteloos toonde.

The Great Reset van het WEF is in volle gang met o.a. Koningin Maxima die er nauw bij betrokken 
is en Jesse Klaver doet in zijn interruptie alsof The Great Reset een complot theorie is, hoe dom, 
blind of vilein is Jesse Klaver?

Wie is hier qua gedrag over het gekkenhuis heen gevlogen… 


De democratie IS uitgehold Jesse Klaver, inderdaad, volledig uitgehold maar dat is net als hoe 
Baudet de inval van Rusland bekeek. 83,33% van hen die de Tweede Kamer bevolken gedragen 
zich als psychopaten of zijn de zware psychopaten ondersteunenden. De elite is niet anders dan 
vroeger, ze komen nu met hun sick schaamteloos gedrag bij daglicht in hun gedrags-blootje te 
staan. 


Zij die de werkelijkheid gaslighten en met manipulaties de emotie sturen, niet meer luisteren naar 
tegengeluiden maar tegengeluiden affakkelen zijn degene die de democratie hebben uitgehold.  

Gewoon zélf nadenken is de énige remedie tegen de leugens der Elite waarvan acteur in de 
psychopathie Jesse Klaver er zeker een is. Jesse’s boekje “meer empathie in de samenleving” 
was een gaslighting, hij weet niet eens wat empathie is.  


Psychopathie gedijt bij niet nadenken.
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Even nog wat denk uitdagingen hoe narcistisch je reageert of dat je open staan voor anders 
denkende… 

Denk oefening 1: Neem even Copernicus van rond 1500 na Chr.   

Eind 14de en begin 15de eeuw na Chr. kwam Nicolaas Copernicus (Mikołaj Kopernik), die betaald 
werd door de toenmalige overheid, met zijn rekenmodel van de heliocentrische theorie, die stelt 
dat de zon in het midden van het zonnestelsel staat en dat de planeten eromheen draaien.

Verder over de eeuwen uitgebouwd gelooft 83,33% van de mensheid nog steeds wat Nicolaas 
rond 1500 had berekend, hetgeen uiteindelijk betekent dat wij op een grote tennisbal met een 
doorsnede van 12.742 kilometer leven die opwarmt en een klimaat probleem heeft.


Over het sterrenbeeld ‘de grote beer’ wordt door wetenschappers gezegd dat die een 
circumpolaire beweging maakt, oftewel steeds om de noordpool heen draait en weer terug komt. 

Waar velen niet meer over wensen na te denken is of dat geschetst beeld wel waar is. 

In de psychopathie is het zo dat mensen die eenmaal psychopaat zijn, als ook zware narcisten 
ÁLTIJD werken met een verborgen agenda. 

Oftewel, het nieuws of de politiek waarin het geluid van de verborgen agenda niet wordt geduid is 
zinloos want de waarheid van een psychopaat ligt ÁLTIJD in de verborgen agenda van de 
psychopaat als kern waarheid. 

 

Om de verborgen agenda te kunnen duiden is wat eigen oefening nodig, simpele onschuldige 
oefening die echter wel wat eigen tijd neemt. Tijd die zo’n 83,33% van de mensheid zich niet 
meer gunt omdat ze druk zijn met mammon verdienen voor zichzelf terwijl ze niet door hebben 
dat ze geld aan het verdienen zijn voor de hedendaagse VOC aandeelhouders. Het economisch 
systeem is allang doorgerot.


Om dit slaafs gedrag der mensheid te creëren was het nodig het beeld van de mensheid van het 
bestaan van een ‘God, ’n Deity' om te zetten in ‘mammon’. 

Om in een God te geloven gaat een mens zelf nadenken. 

Als de mens in de mammon gelooft wordt de moderne God de mammon met haar elite-goden en 
tussengoden zoals je die bijvoorbeeld ziet in de ambtenarij en Kabinet leden. 


Als je jaar na jaar heel veel naar de Grote Beer (Ursa Major) kijkt en dat in de constellatie 
(sterrenhemel) kan je niet anders dan constateren, dat als je gedurende de nacht naar de Ursa 
Major blijft kijken de Aarde niet datgene doet wat ons is aangeleerd, namelijk dat we in 24 uren 
tijd om de noord-zuid-as draaien. De baan van de Ursa Major en de bocht die de Ursa Major 
boven de aarde maakt klopt niet met hoe snel de aarde rond de noord-zuid as draait. 

Voor velen is dit moeilijk te accepteren, en dáárom gaan ze het ook vooral niét zelf kijken, want 
stel je voor dat ik gelijk heb, dan wordt de mensheid al vijf eeuwen lang door de doorwrochte 
wetenschappers, onderwijs en overheid belazerd.

Wat je aan de Ursa Major ziet kan alleen kloppen als de aarde een meer vlakke schijf is die tégen 
de klok beweging van een vlak op de rug liggende klok in draait, dán klopt die 24 uur draaiing en 
dat om de noordpool heen draaien wel mét een ovale bocht.


Denk oefening 2:

Als je enig verstand hebt van de eigenschappen van licht, zo ook van het zonlicht kun je ook iets 
verklaren wat niet verklaard kan worden met een ronde aarde, namelijk dat er een ‘franse vlag’ 
tussen de zon en de aarde in moet zijn die nog niet ontdekt is. 

Film lampen hebben ook wel “barn-doors”, oftewel stal-deuren, “kleppen” om het licht uit de 
lamp mee te manipuleren. 


Net zo heb je de ‘franse vlag’, dat is een kleiner dan wel groter vlak, meestal een zwarte 
rechthoek, die je verder van de lamp af plaatst tussen de lichtbron en het te belichten object om 
het licht af te schermen, van iets dat zich tussen de lichtbron en het te belichten hoofd object 
bevindt, en je wilt dat er juist geen licht op dat andere object valt en dat dus donker blijft.

De afstand tussen de maan ten opzichte van de aarde is 384.400 kilometer.

De afstand tussen de zon en aarde is 150.000.000 kilometer.      

Dit betekent dat de zon (de film lamp) op 390 keer zoveel afstand van de aarde staat dan de maan 
(het te belichten) object van de aarde af staat.
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Praktische denk/test uitdaging;

Zet een felle lamp los op een fitting op 39 meter afstand en zet op 39 meter afstand van die lamp 
een voetbal op een stok.

Plak een stokje van 10 centimeter op de voetbal en prik daar een tafeltennis balletje op.

Je gaat denkbeeldig staan, daar waar het stokje uit de voetbal komt, alsof je een heel klein 
mensje bent en kijk naar de maan (tafeltennis balletje).

Probeer een “volle maan” te zien te krijgen (de zon belicht de maan) zónder dat er op de aarde 
licht valt, terwijl je zelf denkbeeldig op de voetbal (plekje bij het stokje op de denkbeeldige aarde) 
staat en naar de maan (tafeltennisbal) kijkt. 

Doe hetzelfde met alle andere maan verschijningen zoals halve maan en dergelijke.


Wetenschappers gaan altijd gelijk verklaringen zoeken dat het allemaal anders is.

 

Je krijgt alleen een donkere aarde als je dicht bij de denkbeeldige aarde (voetbal) een soort vlag 
tussen plaats, om het licht van de aarde af te houden en toch op de maan te laten vallen.

Nou, van het bestaan van zo’n tussenobject is niets bekend. 

Dit is een heel leuk studie project voor op school bij natuurkunde waarvan Elon Musk zal vinden 
dat het niet mag omdat anders zijn Space-X plan ook EX is.


Omdat er geen franse-vlag tussen zon en maan is ontdekt door de wetenschappers en 
astronomen, is het enige dat die franse-vlag werking kan verklaren, dat de Aarde zélf die franse 
vlag is maar niet als de aarde rond is, alleen als de Aarde vlak is. Dit niet omdat ik dat vind maar 
omdat lichtstralen eenvoudigweg zo werken. Ik kan daar niets aan doen, sorry.

     


De Hoop 

Omdat een mens ‘HOOP’ nodig heeft en we afstevenen naar massa-slavernij;

In de Deense oorlogsfilm drama “Skyggen mit I øje” (de schaduw in mijn oog) van regisseur Ole 
Bornedal en de uitmuntende Cinematografie door Lasse Frank Johannessen zie je hoe na vele 
jaren er toch een film gemaakt is over het drama door een bombardement in 1945 dat per ongeluk 
ook op een school met kinderen terecht kwam. 

In die dramatische film zit een boodschap van een jonge Deense jongen die zich bij de Gestapo 
had gevoegd. Door een Non komt die nog jonge Deen tot de innerlijke vraag hoe het met zijn 
innerlijke ziel zit en of die nog gered kan worden.… ik schrijf er verder niets over.

 

De hoop ligt in de eigen keuze,

de eigen keuze ligt gevangen of niet in zélf nadenken.  
  

In de incomplete Bijbel (omdat de ontwikkeling van de innerlijke gevoelens waar Jesus juist veel 
over onderwezen en verteld heeft, eruit zijn weggelaten. Alleen de naar buiten de persoon zelf 
gekeerde dingen heeft de Romeinse keizer gebruikt) staat een hoofdstuk over het einde der tijden.

“De tweede brief van Paulus aan Timotheüs:3 & :4”. Er is nog steeds twijfel of Paulus die brief wel 
geschreven heeft, ik betwijfel dat ook ten zeerste. De verzen :3 1 t/m 17 en :4  verzen 1 t/m 6 

plus 22.


Tweede brief aan Timotheüs:3 verzen 1 t/m 17;

En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 
Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, 
lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 
Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de 
goeden, 
Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 
Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb 
ook een afkeer van deze. 
Want van dezen zijn het, die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen, die met 
zonden geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; 
Vrouwkens, die altijd leren, en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen. 
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Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen; 
mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. 
Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk 
ook die van genen geworden is. 
Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, 
lijdzaamheid. 
Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Ikonium en in Lystre; 
hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. 
En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. 
Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. 
Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt, en waarvan u verzekering gedaan is, wetende, van wien 
gij het geleerd hebt; 
En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 
door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is. 
Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot 
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 
Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 

Tweede brief aan Timotheüs:4, verzen 1 t/m 8;

Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden oordelen zal in 
Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 
Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid 
en leer. 
Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde 
van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 
En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 
Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men 
van uw dienst ten volle verzekerd zij. 
Want ik word nu tot een drankoffer geofferd, en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. 
Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; 
Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige 
Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad 
hebben. 

Tweede brief aan Timotheüs:4, vers 22

De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen. 

Raar toch hé, dat de uitgever van de Bijbel en de Evangelische Omroep “©” op hun uitgaven 
nemen. Ja, ook ik snap best wel dat er geld verdiend moet worden maar copyright leggen op 
teksten van Jesus vind ik toch echt een vorm van plagiaat en diefstal plegen.


Disclaimer 

Dit stuk “the attack of the psychopaths” heb ik zoals ik vaker doe “up tempo” geschreven, 

gedrag dat ik zie, benoem ik volgens het principe van de forensische psychiatrie bij de naam.

Ik zie gezond narcisme als een narcisme dat enigszins in balans is met empathie/liefde, los van 
liefde/empathie beland narcisme op een glijdende schaal en wordt uiteindelijk psychopathie.

Ik benoem in mijn schrijven ernstig narcistisch gedrag als psychopatisch gedrag. 

 

Wanneer ik politici als Trudeau, Klaver en Seegers woorden hoor gebruiken als “democratie” maar 
zie hoe hun werkelijk gedrag, zoals bijvoorbeeld het niet begrijpend naar een andere mening 
kunnen noch willen luisteren, of leeg luisteren, staat dat gedrag haaks op democratisch gedrag en 
dat gedragspatroon typeer ik als psychopathie. 
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De wereld van het Vrije Westen wordt momenteel onder regie van het WEF in rap tempo 
omgebouwd naar een dictatuur en daarvoor worden psychopathische gaslighting technieken 
gebruikt, oftewel Neuro Linguistische Manipulatie hetgeen betekent dat het denken van de 
bevolking met woorden/taal wordt gemanipuleerd.

Of types als Trudeau, Klaver en Seegers (het zijn er veel meer) de stoornis psychopathie hebben  
of psychopathische acteurs zijn zoals Zelensky laat ik in het midden, ik benoem het gedrag dat ik 
zie, gedrag dat iedereen zien kan mits die kennis heeft over psychopatisch gedrag.


Kijk, als de Premier liegt naar Eer en Geweten zegt de Premier daarmee impliciet dat hij een 
andere doelstelling heeft onder zijn Crinoline en een ander dient, namelijk het WEF waaraan ook 
Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Maxima deel neemt. Dat niet in de democratie mogen 
bespreken zegt álles. 


Zomaar een NOS bericht op 16 maart 2022, Zelesnky riep uit dat Rusland toenadering toonde en 
vervolgens werden de voorwaarden benoemd die Rusland vanaf begin af aan al had gesteld, en in 
2015 reeds waren vastgelegd in het Verdrag van Kiev. Nu anno 2022 brengt Zelensky, dan wel de 
NOS, diezelfde voorwaarden alsof ze het zelf hebben uitgevonden om mogelijk de oorlog in 2022 
te stoppen. 


Willem Oltmans zijn boek “Grenzen aan de groei, 75 gesprekken over het rapport van de Club van 
Rome” verteld mij bedekt dat Oltmans geweten moet hebben van de Goud Berg op Nederlands 
Nieuw Guinea. 

Dat hele klimaat gepraat is wat mij betreft versluierd gelul over iets dat in 1968 al is ingezet door 
een econoom om de wereld voor de Elite te behouden met op ‘humane wijze’ laten uitsterven van 
zeven miljard mensen zonder het risico dat daar een tribunaal achter weg kan komen. 


Wat mij altijd weer verbijsterd is het gedrag van mensen zoals Larry Silverstein en Henry Kissinger, 
niet omdat het etnisch Joden zijn  maar juist omdat het Joden zijn verwacht ik dat gedrag niet. 
Komt de machtsdrang voort als PTSS effect vanwege de Holocaust?  Onder psychopathie ligt 
áltijd macht. Een van Henry Kissinger favoriete spreuken "power is the ultimate aphrodisiac”. 


Het WEF dat haar roots heeft in de Club van Rome zál namelijk falen omdat zij de mensheid zal 
doen laten lijden omdat de belangen psychopatisch zijn, de aarde is vanuit de klimaat bril namelijk 
niet te redden vanuit ‘denken vanuit economische waarden’.

Economische waarden betreffen altijd groei, groei van macht inzake seks, geld, bezit, 
overheersing en vernietiging van anderen die de psychopaat in de weg staan.


De aarde is alleen te redden vanuit de innerlijke kernwaarde van de ziel van de mens en die 
kernwaarde is liefde en de Liefde is onbereikbaar als je economisch denkt vanuit macht.

Machtsstreven bestaat uit “ik wil meer, ik wil meer, ik ben nog steeds ontevreden” en dat staat 
haaks op de liefde.    

Het WEF met al haar medestanders is een liefdeloze club.

Ik zie de wereld inmiddels dan ook als een Cuckoo’s Nest.


Al mijn stukken zijn steevast bedoeld om mensen te stimuleren om weer zélf te gaan nadenken en 
niet als schapen machtsbeluste leiders te volgen en al mij stukken vormen één groot inhoudelijk 
geheel met elkaar voor zowel de website narcistenbuster.nl als ook websites HoeDenkIk.nl en 
laagfrequent-bromtonen.nl .


 


Robbert
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