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afbeelding boven bron: naam onbekend	 	 	 	 	 	 	 (dit deel geschreven op 15 april 2022)


hoop versus donkere tijden 
met als subtitel 

en nou is het verdomme áfgelopen 

Nou, dat “ophouden” gebeurt niet tenzij…..


Het is wel heel toevallig dat ik in de nieuwsbrief van 
Viruswaarheid 12 april 2022 deze afbeelding zag met deze 
tekst eronder…..  afbeelding rechts viruswaarheid


“Vind je dit respectloos? Zoals wij ons voelen! Al twee jaar 

lang. Aan ons wordt al die tijd verteld dat ze van arm tot 

arm komen, dat ze op ons vestje spugen, dat we onze muil 

moeten houden, dat we aso’s zijn en zo verder. Misschien 

moeten we hun taal gaan spreken? Ons parlement moet 

het volk dienen niet de globalistische WEF pagina. Alle 

politici die banden hebben met het WEF moeten per direct 

opstappen!”


… en ik feitelijk op 11 april 2022, om 
dezelfde soort reden, via bol.com een dildo 

had besteld bij ‘Vibies’ beeld eigen dildo microfoon, 
welke binnen is gekomen en ik daar een 
dB(A)-bromtonen-meet-microfoon van heb 
gemaakt. In de dildo heb ik een XLR-plug in 
de balzak gemonteerd, hetgeen gelijk 
symbool staat voor hetgeen ik nu allemaal via 
die dildo ga uitbraken, zoals kennis inzake 
Staand Laag Frequent Geleuter. (LFG) 


Vind je dit respectloos? De Rijksoverheid, NAM, Shell, SodM, NSG, Stichting 
Laagfrequentgeluid, GGD, RIVM en zo’n 83,33 % van De Rechtspraak en de 
Tweede en Eerste Kamerleden zijn állemaal respectloos jegens de burger en 
verdienen állemaal 

THE DICKHEAD wiens leugens, geheel volgens de doelstelling van een dildo, 


zéér diep gepenetreerd in de samenleving zitten.


En welke waarheid velen niet durven te vertellen of schrijven is dat Hare Majesteit Koningin 
Màxima in het Bestuur van het WEF zit, dus hoe los je dat ‘opstappen’ dan op?

Zie website KoninklijkHuis; Koningin Màxima is lid ‘Stewardship Board of the WEF System Initiative on Shaping the Future of Financial 
and Monetary Systems’, ’Steering Committee of the Digital Currency Governance Consortium’ van het WEF.


Vandaar ook mijn opgestelde retorische vragen in ‘de kijk aanslag’ aan Minister Dilan Yeşilgöz-
Zegerius van Veiligheid & Justitie wat haar Ministeriële spreuk “En tegen degene die de 

rechtsstaat ondermijnen treden we hard op” écht betekent? 
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In hoeverre is het WEF dan dus namelijk ook synoniem aan het Koninklijk Huis?

Wat zie je écht op de afbeelding helemaal bovenaan pagina één?  Zie jij alleen hoe in de 
achtergrond één agent met één knuppel op één weerloze burger in mept of zie je meer?


Ik zie naast die éne knuppel drie “bondjes”.

Rechts een bondje van bereden politie.

Links een bondje van opgewonden agenten in burger.

Midden achter  een bondje agenten in pak, die in vereniging één burger in elkaar tremmen.

Deze drie bondje’s vormen samen ook een groter bondje van macht.

En de bondjes worden steeds groter en boven dit bondje van macht staat Minister Dilan Yeşilgöz-
Zegerius van Veiligheid Justitie & Macht, die weer staat voor “tegen degene die de rechtsstaat 

ondermijnen treden we hard op.” Wie is nou toch die bedoelde fucking rechtsstaat?


Die subtitel bovenaan pagina één heb ik in november 2015 noodgedwongen moeten gebruiken in 
een groeps-e-mail toen ik in scheiding lag en mijn toen aanstaande-ex overal bondjes poogde te 
maken met diverse mensen, die zich allemaal met het financiële deel van de scheiding begonnen 
te bemoeien omdat ik volgens mijn manipulatieve aanstaande-ex een foute man was.


Het Vrije Westen rent anno 2022 achter de president van de Oekraïne aan welke een, op basis van 
zijn eigen uitingen, oorlogsmisdadiger is volgens de Geneefse Conventies, want Zelensky 
bewapend zijn burgers. Het Vrije Westen zal gaan beweren “ja maar, hij moet wel”. Feit is echter 
dat de verdragen van Genève stellen, dat je burgers niet mag betrekken bij de oorlogshandelingen 
en Zelensky zijn burgers heeft betrokken in het plegen van oorlogshandelingen door hen te 
bewapenen. Zelensky is daarmee begonnen met het plegen van oorlogsmisdaden. Want een 
bijwerking van -tijdens oorlog schieten op een vijand- is dat er meestal wordt teruggeschoten. 
Voor velen tegenwoordig onbegrijpelijk, maar zo werkt dat standaard écht.


De vraag is of bondjes sluiten ook oorlogsmisdaden kunnen zijn of als een vorm van 
collaboratie kunnen of moeten worden gezien? 

De Europese leider Ursula von der Leyden doet in ieder geval op volstrekt ondemocratische 
wijze en middels veel psychische manipulatie (gaslighting) aan het actief samen met Zelensky 
vormen van een bondje ten koste van burgers, onder de gaslighting dat vóór de Oekraïense 
burgers te doen, dat psychisch gestoord wijf ramt haar narcistische zinnen gewoon door 
terwijl de leden van de EU al hebben uitgesproken dat er nog een lange weg te gaan is vóór 
Oekraïne kan toetreden tot de EU. Zo zullen er bijvoorbeeld eerst nog tribunalen moeten 
komen inzake oorlogsmisdaden.

Dus Von der Leyden: nou is het verdomme afgelopen!

    

De oorlog in Oekraïne van 2022 is namelijk een geplande oorlog, gemaakt als een soort 
speelfilm,

een speelfilm om hele volkeren mee te gaslighten,

helaas, met echte doden….

zij…, de Dickheads gingen weer te ver, de mensen die lijden aan het <verval-syndroom>.

De ware oorlogsmisdadigers van deze reality film zijn dan ook de script-writers, de bedenkers.


Even terug naar die bondjes op de foto bovenaan pagina één, die agenten zijn allemaal mensen, 
net als ik een mens ben, de lezer ook een mens is. Medemensen waarvan velen Dh’s zijn.

Een ‘bondje’ is een verdrag tot onderlinge hulp en bijstand = verbond.

Het is een ‘vereniging’ welke leidt tot Dickhead gedrag, Dh-gedrag.

Ze vormen zich al op lagere scholen met groepjes die elkaar leuk vinden en andere kinderen 
uitsluiten, ook het pesten komt daar vandaan. Isoleren is het gevolg, hetgeen in ernstige gevallen 
weer kan leiden tot lone wolves die op een dag hun school aanvallen omdat ze zich niet gezien/
gehoord voelden en voelen.

De NATO, dan wel NAVO is ook heel gewoon een bondje en zo gauw het met macht te maken 
heeft worden de leiders Dickhead’s.

De meeste huwelijken blijken als de liefde of de lust verslijt ook slechts een bondje te zijn.


Bondjes sluiten vindt men normaal, het enige is bondjes verbinden niet alleen, bondjes splitsen 
ook, bondjes splitsen mensen van medemensen omdat het belang van het bondje het belang  
van  het mens zijn  altijd gaat overrulen, overheersen, domineren.
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De Tweede Kamer is ook een ‘bondje’ waarin we heden anno 2022 duidelijk zien dat de voorzitter 
niet meer voor-zit maar domineert.

Domineren betekent dat een mens zich gedraagt vanuit haar/zijn macht.

En macht geeft oorlog/vernietiging.


Macht leidt tot en geeft ruimte aan het >verval-syndroom<.

Binnen het WEF en binnen de Elite van de wereld lijden mensen massaal aan het verval syndroom  
hetgeen plat geschreven ‘Dickheadedheid’ geeft en het plan van de Dickheads is om de wereld 
voor henzelf te redden door een massa mensen op ‘humane wijze uit te roeien’, welk zoveelste 
plan in basis al is opgezet door de Club van Rome in de jaren 50-60 van de twintigste eeuw, welk 
plan heeft geleid tot het oprichten van het WEF in 1971, het simultaan in 1971 omvertrekken van 
het Bretton Woods Bondje van nu met steeds aangepaste Dh-script versies wordt uitgerold.


De wereld economie wordt nu vernietigd, dan komt de armoede en de massa sterfte. 

Ooit eerder al meegemaakt dat een beperkte oorlog zoals nu in Oekraïne plaats vindt, de hele 
wereld economie vernietigd? No way, dit is een WEF scenario dat wordt uitgerold.   

Wat er nu plaats vindt is niet alleen een oorlog in Oekraïne, het is het filmscript van het WEF 
dat namens de Wereld-elite wordt uitgevoerd, dat uiteindelijk zal blijken nagenoeg de 
extinctie van de huidige mens te bewerkstelligen, omdat het de zieke verval-wens van de 
Elite is de aarde te redden van ‘teveel’ mensen opdat hún MACHT zal zegevieren. 


Wat die Elite machthebbers echter altijd vergeten, gewoon omdat ze in basis té DOM zijn, is dat 
zij ook elkander zullen afmaken en uiteindelijk ook zichzelf omdat ze een essentieel ding in hun 
menszijn missen en dat is de liefde, ze leven met een lege holle ziel als een bodemloze put, hun 
begeerte is dan ook on-vulbaar, ze hebben nooit genoeg. Vandaar ook de steeds grotere jachten 
(privé boten).

Hun begeerte is zelfs groter dan hun schaamte, er zit geen enkele zelfreflectie meer in Dh-mensen 
hetgeen mini Dh-mensen als Mark Rutte en Hugo de Jonge geeft, die zich niet schamen uit te 
spreken “te liegen naar hun eer en geweten”.

De grote orgie der lege zielen. 

 

Dat de Verenigde Staten samen met Vladimir Putin, West Europa met haar WEF aan het opruimen 
zijn kan iedereen toch zien. Straks is er een nieuwe Keizer van een verzwakt West Europa, of het 
wordt gewoon helemaal kapot geschoten en dan verdeeld tussen de VS & Rusland. 

Gewoon het kijk leren hebben op bondjes van bondjes…. 

Het opruimen van de Oligarchen is de wens van Vladimir Putin hoor! Door de Dh. arrogantie van 
het politieke West-Europa zien ze dat Dh. bondje helemaal niet aankomen. 

Bondjes staan voor macht en macht geeft verval en verval vernietigd.


HOOP kun je alleen putten uit jezélf door je ziel te bewaren en dat kan niemand je afnemen, 

de rest van je angsten betreffen altijd alleen het aards onbeduidend niets, het niets dat om 
economische redenen van de Elite aan de volkeren wordt aangeluld op basis van angsten, welke 
angsten hetzelfde zijn als de totale leegheid van de Dickheads.

Vandaar ook dat die Dh. sicko’s steeds grotere boten willen omdat hun leegheid zó groot is 
geworden dat die lege ego’s niet meer op een kleiner jacht past.


Kijk eens wat groter en van verder weg,  
poog eens wat meer overzicht te krijgen doormiddel van door je éigen ogen te kijken 

Decennia lang wist ik niet tegen welke schim ik mezelf verzette, namelijk tegen het abnormale, 
hetgeen een heel moeizaam proces is als je als oude ziel geboren wordt in een abnormale wereld 
en wordt opgenomen en wordt ‘opgevoed’ in die abnormale wereld. 


DFDS is een veerboot bedrijf, een van hun lijnen is Amsterdam-Newcastle. De boten die DFDS 
daarvoor heeft zijn 163 meter lang, 28 meter breed, 600 auto’s, 522 hutten, 1325 passagiers.

Zet daar in het grote plaatje even tegenover het luxe jacht de ‘Dilbar’ van Oligarch Alisher 
Burkhanovich Usmanov. Lengte 156 meter, 23,5 meter breed, 40 passagiers en 
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80+ bemanningsleden. Het enorme jacht Dilbar ziet er op schaal uit als een luxe jacht maar is 
feitelijk bijna zo groot als de ferry tussen Amsterdam-Newcastle.

Dat schip, de Dilbar is, op basis van EU regelgeving inzake de inval door Rusland in Oekraïne, in 
beslag genomen door Duitsland. Nogmaals, besef je dat, als je de achtergrond van Vladimir Putin 
een beetje kent, de geschiedenis, dit geheel is volgens de wens en het streven van Vladimir Putin, 
namelijk het aanpakken van Russische oligarchen.

Neem eens de moeite een lezing van Maria Thérèsa ter Haar te bekijken op Youtube, bron 
Weltschmerz. In enkele details vertelt Maria hetzelfde verhaal als de ambassadeur van Rusland in 
Nederland, Aleksander Sjoelgin vertelt.


Koning Willem-Alexander sprak op dodenherdenking 2020 onder andere de woorden “niet 

‘normaal’ maken wat niet normaal is”, maar wát is Zijn startpunt van ‘normaal’?

Op basis van ‘welk’ normaal sprak Koning Alex die woorden? 

De Koning zelf had op 4 mei 2020 namelijk zelf geuite twijfel toen hij Jules Schelvis quote;


“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had 

gevonden. Hij vertelde over de horloges die bij aankomst door soldaten van polsen werden 

gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij haar terug. 

“Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen 

burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?” Zijn vraag bleef hangen tussen de pilaren 

van de kerk. Ik (koning Willen-Alexander) heb er geen antwoord op. Nog steeds niet.  

Gedurende mijn hele beperkte leven ben ik (Robbert) onderbewust bezig geweest met die vraag 
‘wat is normaal’.  Wie bepaald dat normaal?

De valse zedenaangifte in 1996, met alle rompslomp zoals mijn doelbewuste actieve brainwashing 
door Justitie Nederland, heeft zeker verder bijgedragen aan mijn prangende vraag naar 

“het normale”. 

In 1997 begon ik, na mijn Justitie Nederland brainwash, bewust met de vraag “wat is er gebeurd”. 

Heden stel ik geschreven vragen die ik op internet plaats, zoals hoe kijk JIJ in 2022 tegen de 
oorlog in Oekraïne aan, zo van, “wat is er écht aan de hand” hangende uit een helikopter.


Tegenwoordig kijk ik met mijn eigen ogen naar het aard-opper-vlak, naar de vele bondjes op 
bondjes. Zit je zelf gevangen IN zo’n bondje dan versluierd dat je helder zicht per definitie want 
het bondje gaat staan tussen jezelf en de waarheid.

Door mijn belast verleden heb ik als oude ziel een enorm voordeel gehad, ik doe niet aan bondjes 
en wat hebben veel mensen dáár een hekel aan.

Mensen die in bondjes denken vinden iemand als ik ben een soort van psychisch invalide, een 
soort stoornis, maar joh wat ben ik er blij mee want mijn ziel is rein. 


Denk je nou dat iemand als Oligarch Alisher Burkhanovich Usmanov óóit gelukkig kan zijn: NÓÓIT.

Vandaar ook dat ik hun soort van jachten ‘penis-verlengers’ noem, dat is hun compensatie 
gedrag. Vladimir Putin is vanaf dat hij aan de macht kwam bezig dit soort oligarchen de nek om te 
draaien.  Dus nu doet West Europa dat als “tegenmaatregel” tegen …. Putin. Welk bondje is dat 
dan ..…   Ha ha…, ga ff wat hoger vliegen en naar de bondjes van het spel onder je kijken…


Volgens zeggen van de ambassadeur van Rusland koopt de Verenigde Staten heden zo’n 40% 
meer olie en gas in vanuit Rusland. De Verenigde Staten leveren heel lief dat aardgas weer in 
vloeibare vorm aan West Europa. Over ontstane tekorten, over inflatie terwijl er feitelijk helemaal 
geen tekorten zijn, het zijn middels bondjes gespeelde tekorten als in het spelletje Risk om de 
westerse economie om zeep te helpen zodat het WEF Bondje zijn plan kan uitrollen. 


Mááháár de Verenigde Staten hebben schijt aan de Europese Unie, de term “fuck the 
Europeans” is op hoog niveau in Washington allang gevallen. 


En waarom zouden de Verenigde Staten nou “fuck them” zeggen over West Europa…. 

Dat kan wellicht een oude afrekening zijn omdat West Europa de Verenigde Staten in 1971 een 
kunstje hebben geflikt in het jaar dat het WEF in januari 1971 ook werd opgericht door Klaus 
Schwab. 
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Het mede door de VS bevrijde West Europa heeft in 1971 gepoogd de VS economisch pootje te 
haken door al het goud dat onder de US Dollar stond op te eisen. 

Waarom deed West Europa dat in 1971, omdat er in het Europese Westen ergens anders vandaan 
heel veel goud boven aarde was gekomen, zoveel goud als de Amerikanen niet hadden.    

Het komt erop neer dat West Europa in 1971, onder de smoes van de oorlog in Vietnam, het 
Bretton Woods bondje met de VS uit 1944, een bondje dat in 1944 al tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd gesloten, in 1971 eenzijdig hadden verbroken. 

Vervolgens werd met de opkomst van de compactere computers geld plotseling digitaal, het goud 
als tegenwaarde van geld werd van vervangen met Bits & Bytes en daarmee gebakken lucht. 


De Club van Rome werd eind jaren 60 van de 20ste eeuw opgericht en in 1972 kwam de Club van 
Rome met het op basis van een computer berekening aanname gemaakte rapport “De grenzen 
aan de groei” & de film “Soylent-Green” kwam uit met een voorspelling over het jaar 2022.

De huidige ontwikkeling loopt maar ietsjes achter op die film, beetje vertraging, veroorzaakt door 
kleine script aanpassing over de decennia. 


Kijk, dat het ijzeren gordijn viel zat nog niet in het WEF filmscript. Na de val van het Ijzeren Gordijn 
kwam zuiplap Jeltsin aan de macht die de Russische grondstoffen verkocht aan hen die 
oligarchen werden en Jeltsin in ruil daarvoor nog een paar jaartjes President mocht spelen. 

Maar ben wakker, mensen als Bill Gates zijn niet anders dan de Russische oligarchen. 

De vader van Justin Trudeau, Elliot Trudeau was ook een tijd Premier van Canada, Elliot zat in de 
Club van Rome en kijk naar het huidig gedrag van Justin Trudeau inzake de democratie die hij 
met de mond beleid maar in de praktijk een dictator is á la Jan Smuts.


Website Club of Rome anno 2022; “The limits to growth +50, global equity for a healthy planet” 

Dit volgens naar beweerd holistische methoden. 

Omdat zij die de Club van Rome bevolken bijna allemaal wetenschappers zijn, die hoegenaamd 
geloven in de wetenschap en maakbaarheid van de mens beter dan God of ’n God, dien je vanuit 
psychopaten kennis te kijken naar wat ze écht bedoelen als ze ‘holistisch’ zeggen.


Het ‘holisme’ is volgens Wikipedia afkomstig van Jan Smuts, Smuts was een voorstander van 
segregatie en blanke suprematie. Smuts was ook filosoof. Ooit van apartheid gehoord… 
zoekutffop… het is in geval van bondjes ‘holisme’.


Pierre Elliot Trudeau en Margaret Joan Trudeau, zoekzeffop, de ouders van de huidige Premier van 
Canada Justin Trudeau, Justin probeert zichzelf nog steeds te bewijzen, of beter, zijn innerlijke 
leegte te vullen door te pogen zijn vader qua prestaties te overtreffen om zijn moeder daarmee te 
bewijzen dat hij toch een knappe knul of nog beter een grotere Dickhead is.

De vader van Justin, Elliot zat in het basisteam van de Club van Rome. 


Volgens hun website is de Club van Rome dus ook een holistisch ingestelde Club maar is zij niet 
compleet in hun beweerde holistische doelstellingen, los van liefde zijn vermeend holistische 
oplossingen net zo pragmatisch, leeg en hol als computer programma’s. 

Wordt de term ‘holisme’ misbruikt als gaslighting van het volk. 

De holistische oplossing voor “het klimaat” is een stop op de groei middels segregatie en 
suprematie om zonder revolutie de wereldbevolking te verminderen en de holistische kijk is dat 
anderen dan de Elite, geheel zo Jan Smuts daar kennelijk al over filosofeerde, heel simpel het 
reduceren van de wereldbevolking volgens het plan Klaus Schwab accepteren, maar geloof me, 
of beter, onderzoek het zélf, Klaus Schwab opereert niet op zichzelf. 

Alleen al het feit dat Klaus Schwab zijn denken ziet als zaligmakend zegt overigens genoeg over 
de zielloze leegheid van de persoon Klaus Schwab. 


Neem filosoof Yuval Noah Harari, kern medewerker van het WEF, die net als Jan Smuts anderen 
ziet als dieren en dus als minderwaardigen.   

Het WEF plan in samenwerking met het plan van de Club van Rome is niets anders dan een 
vermeend holistische schijn humanistische massa moord op de mensheid, zoek de bondjes.

Hoe deed Hitler het, met propaganda.

Hoe doen het WEF en de Club van Rome het, met propaganda. 
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Op het gebruik van de laatste letter van het alfabet, de “Z”, in combinatie van je sympathie 
uitdragen voor Rusland, staat in Duitsland nu al drie jaar gevangenisstraf.

Tegenover leugenachtig misbruik van de letter “A” dient echter ook gevangenisstraf te staan.

Ik zal dit even uitleggen aan de hand van de ook reeds sinds eind jaren 60, begin jaren 70 van de 
20ste eeuw bestaande nep-holistische leugen van de ‘dB(A) geluidsnorm’.


Zowel Nederland als in de gehele EU is de dB(A) geluid weging de Wettelijke standaard, maarrrr…

het is een keiharde leugen die bijna iedereen echter gewoon gelooft en volgt, waar velen geld aan 
verdienen als ook velen qua gezondheid heel kalm aan onder door gaan. 

Het fenomeen dat dan volgt is dat de massa wel klaagt maar het simultaan ook niet echt weten 
wil en anderen die de leugen wél doorzien wegzetten als wappies. 


De Wettelijke dB(A)-geluid-weging is daarbij een gouvernementele industriële leugen die zo 
simpel aan te tonen is, evenwel toch gewoon geaccepteerd wordt, omdat de bevolking 
gelooft in de on-wetenschap.

In het geval van de dB(A)-geluid-weging is het nou juist de wetenschap die de leugen 
verzonnen heeft terwijl zelfs de United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) in 1967 al publiceerde over de gevolgen op lange duur voor de 
gezondheid veroorzaakt door laag frequent geluid. 

Deze internationaal erkende waarheid is daarna letterlijk in de doof-pot gedaan middels 
manipulatie van het denken van de bevolking met wetenschappelijke kwakzalverij  welke in 
stand wordt gehouden ten koste van de bevolking en ten bate van de Elite middels de 
letter “A” van dB(A)-weging. Wat is die Europese Wettelijke dB(A) leugen. Zie hier rechts 
mijn nieuwe dB(A) meet microfoon in aanbouw.


Op de website laagfrequent-bromtonen.nl is de hele uitleg al gepleegd, in alle simpelheid is de 
internationale-Wettelijke-dB(A)-leugen in dit piano klavier zichtbaar gemaakt. 

Je ziet het klavier van een standaard piano met zwarte en witte toetsen, 

van de lage ‘a’ van 27,5 Hertz tot de hoge ‘c’ van 4186 Hertz.  

Nogmaals, ik ga het in dit stuk niet helemaal uitkauwen maar de gele lijn laat het hele gebied zien 
wat de mens ‘vlak gemeten’ gemiddeld in ‘dB’ horen kan zoals ook toegepast in de muziek 
opnamen wereld, de rode lijn vertegenwoordigd de ‘Wettelijke-dB(A)-weging.


‘dB” staat voor ‘decibel’ welke een meet waarde van geluid weergeeft, een goede meet 
microfoon registreert meer dan het karakter van het menselijk oor, die meet ook wat velen 
niet horen maar vaak wel voelen, of ook niet bewust voelen maar er wel degelijk is. Veel 
mensen zijn zich, (de meesten), vaak niet beust van de Hertz golven die door hun lichaam 
heen gaan.

De Wettelijke-dB(A)-weging stelt dat overlast altijd gemeten wordt volgens de rode lijn en 
die Wet maakt dat er wordt gedaan alsof alles dat links boven die rode lijn zit niet 
verneembaar is voor de mens en dus ook geen overlast kan geven.

Ook daarvoor dus de nieuwe nog te kalibreren Laagfrequentgeluid 

Dickhead-dB(A)-microfoon in aanbouw hier rechts afgebeeld. 
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Over die dB(A) dacht de UNESCO in 1967 nog anders, zie UNESCO uitgave onder deze link.  

Deze dB(A) weging is een internationaal wetenschappelijk ‘bondje’ ten bate van de industriële 
belangen van de Elite. In de uitleg schrijven overheden en ondersteuners van de dB(A) leugen 
meestal alleen de ‘dB” maar gaan ze de formule ‘hoe een en ander te berekenen’ eenmaal 
uitleggen staat er ineens ‘dB(A)’ welke Wet al het Laagfrequentgeluid uitgumt. 

Daarvoor dien je zelf wel wat dieper te willen kijken.

De Wettelijke d(A) weging is een massa gestapelde bondjes op bondjes.


Nou, die oorlog in Oekraïne, welke ten koste gaat van de burgers, zit nét zo in elkaar, 

wélk bondje dient wélk belang. Alle bondjes gaan altijd ten koste van gewone burgers.

 

Ook de gevestigde westerse media dienen maar één doel en dat is de boodschap van 
oorlogsmisdadiger Zelensky vertellen hetgeen hun boodschappen tot propaganda maakt. 

Tijdens een oorlog als deze in Oekraïne is 95% van alle doorgegeven informatie van beide zijden 
namelijk propaganda.  De vraag is daarom ‘om welke bondjes die oorlog feitelijk écht gaat?’.


Een van de vele voorbeelden van het narcistische gaslighten (manipuleren) van het denken van 
burgers bestaat uit het door elkaar heen gebruiken van termen als ‘jij’, ‘jou’, ‘ik’, ‘wij’, ‘ons’, ‘zij’, 
het constant doen aan brainwashing-light-version zodat je als burger jezelf aangesproken voelt. 

Ik voel me totaal niet verantwoordelijk voor die oorlog in Oekraïne, ik heb daar op geen enkele 
wijze schuld aan, mede juist omdat ik mijn muil wel open trek.

 

Deze Oekraïense oorlogsfilm is een dark-movie, een film die je aan het eind pas laat zien

wie de echte daders zijn.

Dan zit je daar in je bioscoop vanaf je bioscoopstoel te staren naar het donkere scherm…. de 
aftiteling is ook al voorbij….., de doden geteld,…  de eind tune is weggestorven….

met in jezelf het gevoel dat je drievoudig door Dickheads verneukt bent. 


De KERN van deze zoveelste oorlog, nu Oekraïne, zit in de volgende filosofie verpakt van Richard 
Hughes in zijn ‘De Vos op Zolder’ uit zijn historische novel serie over 

de onplezierige toestand van de wereld uitgegeven in 1961:

“Hoe kon de monistische ‘Ik’ van Hitler zich ooit zonder voorbehoud geven in de 

geslachtsgemeenschap, waarvan de essentie immers de erkenning van de ‘Ander’ is?”

Deze monistische Hitler types zitten overal…, in huwelijken tot & met de Elite.


Het gaat hierin niet om seks, het gaat niet om geld, het gaat om de macht en het genieten van de 

dood van anderen waardoor monisten (zoals Hitler) ultieme macht ervaren.

Het is de ultieme leegheid van hun ziel van hen die lijden aan de persoonlijkheidsstoornis 

van het >verval-syndroom< zoals Usmanov’s, Schwab’s, Harari’s en Gates’s types en dat allemaal 
met een glimlach brengen zoals ‘you will be happy’.


Het trieste van het >verval-syndroom< is dat je de meeste van dat soort vindt binnen de Elite,

ook dicht om je heen hoor, geen zorg, het kan ook je partner zijn, maar de Elite heeft de macht…


Monisme betekent dat er in de kern slechts één is en dat is het ‘zelf’ van de monist.

Vandaar ook dat zij die monist zijn, of zij die hun aanhangers zijn, zichzelf als het centrum van 
alles vinden en ook het centrum van alles willen zijn en anders-denkenden zijn wappies.


Vandaar ook dat deze menselijke stoornis zal leiden tot de totale destructie van de huidige 
mensheid. 

Waarom? vraagt u zich wellicht af…;

	 Omdat ze uiteindelijk ook elkaar zullen gaan afmaken, want hun hang naar bevrediging van 
hun innerlijke intense leegheid kunnen ze niet bevredigen, ze gaan door tot er één van hen 
overblijft die in het eigen denken dan zélf ‘God’ is van de ultieme leegheid. 

Dat soort mensen plegen dan het liefst zelfmoord maar dáár hebben ze dan meestal weer een 
ander voor nodig omdat ze ook daar weer te laf voor zijn om zichzelf als hun eigen God van kant 
te maken.
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Het WEF, het Wereld Economisch Forum, en de Elite van de United States via de CIA zijn 
uitvoerende organisatie achter de oorlog in Oekraïne, niet de organisatie zelf, dat zijn slechts 
mede script schrijvers, neen, het is de onzichtbare Elite.


Het doel van de oorlog in Oekraïne, net als in een dark movie, is mogelijk om het ‘vrije’ West 
Europa inclusief Canada en Australië te knechten, terwijl de oorlog in de Oekraïne woedt, West 
Europa Economisch te gronde wordt gericht en de deal der Bondjes is wellicht dat er in het dan 
gestorven vrije Westen een nieuwe Keizer komt. En de echte rol die Putin speelt weet je pas als je 
zijn bondjes ook kent.


Deze oorlog wordt niet door ‘landen’ gevoerd maar door de Elite met de meeste Aandelen. 

De regeringen van die landen zijn allen slechts marionetten van de Elite die hopen op posities in 
de Nieuwe Wereld Orde.


Het WEF plan om Vladimir Putin omver te laten werpen door de Russische Oligarchen is mislukt, 
Zelensky is een dikke marionet van het WEF en de Europese Unie, een dictator die zijn eigen volk 
misbruikt en heeft misbruikt om zijn eigen monistische doelen te vervullen. 


Film scripts als deze oorlog zijn geen scripts die bijvoorbeeld in de jaren 50, 60 en 70 van de 
20ste eeuw als vaststaande scripts zomaar zijn uitgeschreven, die scripts worden naar bevinden 
tussentijds steeds herschreven en aangepast.


De Verenigde Naties is opgericht om een wereldoorlog te voorkomen, ze stimuleren die 
wereldoorlog nu anno 2022 echter door Rusland uit te sluiten uit de bondgenootschappen. 

Pas op want net als op school kan dat dat lone-wolves geven, Erik Akerboom ff opletten.   

 

Monistisch, Monogaam, Monopolie, de United States, de CIA, het WEF, de Europese Unie, 
Zelensky van Oekraïne hebben tezamen als bondje het Minsk bondje opzij geschoven met als 
gevolg dáárvan de inval door Rusland in Oekraïne. 

De United States, de CIA, het WEF, de Europese Unie bewapenen oorlogsmisdadiger Zelensky 
die zijn burger bevolking misbruikt als onderdeel van zijn militaire macht, hetgeen indruist tegen 
de oorlogsverdragen van Genève. 


De Club van Rome, wilde Een Einde Aan De Groei.

De Dubbele Moraal van het Verhaal zit in de niet vertelde versluierde bondjes.

De westerse main stream media zijn zich daar bewust van of daar uit totale domheid blind voor.


Gaslight eerst jezelf lekker verder en maak jezelf psychisch helemaal blind, dan zie je het einde 
ook niet aankomen. Kies er lekker verder voor in de war gemaakt te worden want je dat uit luiheid 
laten overkomen en géén keuze maken is ook een eigen keuze maken.

 

Vladimir Putin vertelde op 27 januari 2021 aan de DAVOS -WEF gemeenschap het volgende;

“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.”


Die waarheid uitspreken aan mensen die lijden aan >verval-syndroom< dat je niet gediend bent 
een bondje te sluiten met het WEF maakt dat we psychologisch in de grootste oorlog ooit zitten, 
juist door de aanwezige toegepaste kennis der psychopathie die anno 2022 veel verder gaat dan 
ten tijde van Hitler.


De bondjes, kijk zélf naar de bondjes, 95% van de media brengen nonsens. 

Het gaat niet om het klimaat, het gaat om macht.

Nog even over het-grote-Wettelijke-dB(A)- LaagFrequentGeleuter.
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Dit is dus de overlast van de UGS Norg van de NAM, zomaar weer eens een registratie vastgelegd 
op 10 april 2022, om 03:10 uur. 

De ondergrondse gasopslag ‘UGS-Norg’ draait al dagen en nachten, af en aan keihard.

Dat we geen gas genoeg hebben, allemaal Monistisch Kleuter Geleuter.


Alles dat op de afbeelding licht dan wel donker Oranje is betreft LaagFrequentBas-Geluid dat veel 
mensen volgens de overheden niet kunnen horen en benoemd wordt als LFG.

Wat de Europese Unie en de wetenschappers je niet vertellen is dat die oranje streepjes staan 
voor trillingen die dwars door je lichaam heen gaan en voor velen niet gevoeld noch herkend 
worden maar bij constante belasting wel degelijk van invloed zijn op je lichamelijke gezondheid. 

Veel mensen leven inmiddels aangeleerd al zodanig op hun verstand dat ze niet eens snappen 
wat hun lichaam aan henzelf vertelt. Dokters lossen dat op met pillen.


Besef dat al die Oranje frequenties tezamen vanaf ongeveer 10 t/m 59 Hertz samen resoneren en 
de opgetelde trillingen langzaam fysiek vernietigend zijn, maar de economische belangen van de 
Elite gaan boven de gezondheid van de mens.


In de Oekraïne krijg je een kogel door je lichaam, of een scherf. Dit soort overlast is een hele trage 
kogelregen die het menselijk lichaam heel langzaam aantast, hetgeen de Europese Unie en de 
rest van de Dickhead’s weten of ze zijn gewoon super DOM.


Uit de weerstad tegen de waarheid van en door de Europese Unie, de wetenschap, 
medische wereld en de dB(A) leugen distilleer ik dat de overheden het weten en de 
staande dB(A) bewust in stand houden.

Besef dan dat het ‘mede mensen’ zijn die dat doen met ‘andere mede mensen’ en dan 
zit je dus heel simpel met het feit dat het soort mensen die deze misdaad plegen leven 
volgens de monistische principes van het >verval-syndroom<. 

Nou, fuck you!


Daarom nog een eerder geschreven stuk als toegift; “Balletje Balletje”

over onder andere aardgas..… 


In dat stuk zal ik de dB(A) microfoon pik even terugtrekken voordat ik iemands denken per 
ongeluk zou bevlekken …..
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Balletje Balletje 1572 
een stuk over “outbursting Psychopathie 2022” 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (dit deel geschreven 5 april 2022)


Voordat ik dieper op “Balletje Balletje 1572” in ga en meer over wat “Willems” begin, 

eerst even dit over Willem Engel.


Ik had op 3 april 2022 nog maar net “de ‘kĳk aanslag’ “ op website narcistenbuster.nl on-line 
staan en ik zag dat Willem Engel wéér was aangehouden “omdat Willem Engel zijn voorwaarden 

zou hebben geschonden” en dan gaat dat circus, vol van nep nieuws weer helemaal los.


Het ontbreken van enig vermogen tot ‘innerlijk rede-besef’ ontbreekt anno 2022 bij velen. 

Voor zover ik weet heeft Willem Engel juridisch geen enkele rechterlijke voorwaarde geschonden 
door zélf iets te doen op sociale media.


Viruswaarheid is voor zover ik weet een ‘Stichting’ en is daarmee een eigen rechtspersoon.

Café Weltschmerz is een ‘Coöperatie’ en daarmee een eigen rechtspersoon.

De heer Willem Engel is een ‘natuurlijk persoon’ en persoonlijk ook juridisch aanspreekbaar en 
deze natuurlijke persoon heeft een rechterlijke maatregel opgelegd gekregen dat de natuurlijke 
persoon Willem Engel zich op sociale media niet mag uiten tot er definitief uitspraak komt in de 
zaak die tegen de natuurlijke rechtspersoon Willem Engel loopt.  


De natuurlijke persoon Willem Engel heeft opgenomen gesprekken gevoerd binnen een 
Coöperatie en binnen een Stichting die juridisch beiden niét vallen onder de sociale media.

Het kenmerk van sociale media is juridisch namelijk dat er in directe zin sprake dient te zijn van 
directe interactie via internet, anders is het niet ‘sociaal’. 

E-mail is derhalve een vaag grensgebied.


Van directe online interactie tussen anderen is tijdens beide opgenomen gesprekken geen sprake, 
er is bij de registratie van de gesprekken geen sprake van interactie tussen de natuurlijke persoon 
Willem Engel en met wie dan ook on-line.


Dat er vanuit andere rechtspersonen, zoals Stichting Viruswaarheid en Coöperatie Café 
Weltschmerz vervolgens opgenomen gesprekken worden gedeeld is niet aan de natuurlijke 
juridisch aanspreekbare persoon Willem Engel.


Dat de heer Willem Engel kijkers begroet is enkelzijdige communicatie. Jesus, redelozen, dat doen 
we al sinds TV bestaat. Wat de huidige klagers als Dikkeboom en Justitie nu over henzelf tonen is 
buitengewoon banaal gedrag, wat zij namelijk denken te kunnen eisen is dat Willem Engel een 
bout door de kin wordt gedraaid zodat Willem Engel niet meer kan spreken, ook niet eens tegen 
zijn partner. Dat soort redeloos denken is een vorm van middeleeuws inquisitoir denken en 
daarvoor ga ik zo even 450 jaar terug in de vaderlandse geschiedenis. 


Mensen kunnen tegenwoordig niet meer nadenken. 

Privaat rechtelijke personen zoals Norbert Dikkeboom maar ook Publiek Rechterlijke organisaties 
zoals Justitie Nederland met hun Knecht-Politie en vanzelfsprekend de main stream media 
hebben een en ander psychisch en/of qua kennis kennelijk niet meer op een rijtje. 

Mensen als Dikkeboom en Justitie en de Elite willen de persoon Willem Engel kennelijk graag 
uitgummen maar dat is niet democratisch noch juridisch correct.


Ben benieuwd wie er straks allemaal op hun snufferd gaan.  


Ik ga dan ook eerst maar even het gekkenhuis nader door mijn ogen bekijken voordat ik serieuzer 
wordt over Volodymyr Zelensky en het Balletje Balletje spel 1572. 
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NOS, uit het liveblog van maandag 4 april over de oorlog in Oekraïne  

Oproep: nomineer Zelensky toch voor Nobelprijs 
Meer dan honderd politici uit binnen- en buitenland willen dat de Oekraïense president Zelensky 

alsnog genomineerd wordt voor de Nobelprijs voor de Vrede. Ze hebben een formeel verzoek 

ingediend bij het Noorse Nobelcomité waarin gevraagd wordt de nominatieprocedure te 

heropenen. 

Ondertekenaars van de brief zijn onder anderen oud-ministers Ank Bijleveld, Ben Bot en Bert 

Koenders, net als voormalig Europese Commissie-voorzitter Jean Claude Juncker en de Belgische 

oud-premier Elio Di Rupo. 

"Het is onze democratische plicht om op te staan tegen autoritarisme en een volk te steunen dat 

vecht voor democratie en hun recht op zelfbestuur", schrijven ze. De Nederlander Oliver van Loo is 

de initiatiefnemer: "Als de Nobelprijs ooit grote meerwaarde kan hebben voor de vrede in de 

wereld, dan is het op dit moment". 

De vraag is inmiddels niet meer of mensen in hun brein wellicht een schroefje los hebben zitten of 
dat ze outbursting schroefjesverlies hebben geleden door teveel Laag Frequent trillingen.

Volodymyr Zelensky is dé aangestuurde oorzaak van de inval in Oekraïne door Rusland en dé man 
die oproept tot de Derde Wereldoorlog en dé man die als een Troubadour de wereld over trekt om 
zijn psychisch omgekeerde boodschap te verkondigen, zelfs bij de Grammy’s mocht Zelensky zijn 
verderfelijke eenzijdige muziek ten gehore brengen. 


DEMOCRATIE begint bij het vrije woord en het Russisch woord mag niet gehoord worden, alles 
wordt eenzijdig omgekeerd naar een éénzijdige boodschap waar Joseph Goebbels, als die nog 
zou leven, zijn kwijl uit zijn bek zou druipen van intens psychopatisch genot.   

Deze eenzijde benadering van dat wat doorgaat voor “democratische vrijheid” is géén 
democratische vrijheid meer maar indoctrinatie en eenzijdige propaganda omdat de belangen van 
het WEF door Vladimir Putin zijn beschoten met een psychische-hypersonische-kruisraket. 


Alles wordt nu schaamteloos uit alle kasten gerukt om het WEF plan van de Westerse Elite te 
redden. In Nederland lopen Mark Rutte en Hugo de Jonge voorop.

De initiatiefnemer van het heroverwegen der nominaties voor de Nobelprijs voor de VREDE is 
Oliver van Loo. Who the Fúck is Oliver van Loo;


Donderdag 27 juni 2019 Oliver van Loo (36) is Associate Partner geworden bij IvCB Public Affairs & 

Stakeholdermanagement in Den Haag. Van Loo is een zeer ervaren public affairs adviseur uit Den 

Haag die vooral op het snijvlak van internationale samenwerking, mensenrechten en 

gezondheidszorg actief is. 

Tot zijn opdrachtgevers behoren onder andere de Bill & Melinda Gates Foundation en het Aids 

Fonds. Van Loo heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk, zeer ruime ervaring met 

complexe internationale vraagstukken en is een creatieve en oplossingsgerichte denker. 

Maatschappelijk zet Van Loo zich in als bestuurder voor verschillende goede doelen waaronder de 

Stichting Martin Luther King Lezing en de Week van Respect.  

 

Met de komst van Van Loo wil IvCB zijn positie als internationaal georiënteerd strategisch public 

affairs en stakeholdermanagementkantoor verder versterken op de Nederlandse markt. Kevin 

Zuidhof, managing director van IvCB: "IvCB wil opdrachtgevers met een maatschappelijke 

meerwaarde en een goed verhaal ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. De 

kennis, ervaring en het netwerk die Oliver meeneemt sluiten naadloos aan bij die focus en 

versterken onze positie en groeidoelstellingen." 

Oliver van Loo is dus de zoveelste Opiniemaker.

Ik noem zo iemand een professioneel manipulator der psyche van het volk.

Je hebt die types in alle soorten en maten, Arjen Lubach is er zo een, de Rudy Bouma’s, de 
Sander Schimmelpenninck’s en niet te vergeten Volodymyr Zelensky zelf is er ook een, 

allemaal Professionele Troubadours van de boodschap der Elite. 
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De ‘Z’ wordt verboden letter:  RTL Z mag niet meer, wordt RTL K.  

Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt Ministerie van Kak(k)en.

Máxima Zorreguieta wordt Máxima Korreguieta,

Zit niet zo te zeiken wordt; zit niet zo te kijken en dat betekent, als het aan voormalig Minister van 
Gezondheid Hugo de Jonge zou liggen, voor iedereen verplicht ook oogkleppen gaan dragen

en dat is nu exact wat de Elite zou willen, onmondige blinde burgers,

nu de oordoppen nog als pathetische niet werkende oplossing voor de LFG problematiek en dan 
heb je de drie aapjes (niets zien, niets horen, niets zeggen) van Confucius dan wel Kǒngzǐ weer 
terug. 


Een man die (versluierd namens het WEF) onder het motto van “democratie en vrijheid” sméékt 
om wapens en raketten en daarmee oproept tot De Derde Wereldoorlog  nomineren voor de 
Nobelprijs voor de Vrede is net als uitvoeren van een toneelstuk der Pathetiek. 

Volodymyr Zelensky had zich dienen te bekommeren voor de dialoog en het nader uitwerken en 
uitvoeren van het verdrag van Minsk uit 2015, dan was die oorlog in 2022 er niet geweest. 

QUIZ: WIE IS HIER FUCKING GESTOORD?


Ga ik gelĳk door naar de Balletje Balletje President van Oekraïne Volodymyr Zelensky. 
In zijn toespraak voor de Tweede Kamer van 31 maart 2022 sprak Zelensky o.a. de volgende 
woorden uit 


“450 jaar geleden vocht Nederlands voor zijn vrijheid  

Dames en heren! Nederlands volk! Ik weet dat Nederland morgen het 450ste jaar van de 

gewapende opstand tegen de tirannie viert. Dat is een belangrijke gebeurtenis voor jullie staat en 

maatschappij. Onder normale omstandigheden zou ik tot jullie spreken zoals jullie gewend zijn. 

Zoals over geschiedenis. Over nalatenschap. Over de prestaties van generaties mensen die 450 

jaar geleden hebben geleefd. Maar vandaag, terwijl m’n land tegen tirannie vecht, praat ik er 

uitsluitend over als over een gebeurtenis in de tegenwoordige tijd. Als over iets wat hier en nu 

moet gebeuren. Hoe sneller, hoe beter.  

Welk doel hadden de oprichters van Nederland? Dat is duidelijk: vrijheid, democratie, menselijke 

waardigheid, culturele en religieuze diversiteit. Zo begon de weg naar alles wat het 

moderne Europa kenmerkt. De weg tot vrij leven van tientallen verschillende volkeren in een 

gebied. 

De weg naar tolerantie, die, ongekend in de geschiedenis, een bepaald niveau van respect voor  

elkaar garandeert. En nu wordt dit alles aangevallen. Dat moet nu weer verdedigd worden. 

Verdedigd in het oosten van Europa, in ons land, in Oekraïne.  

Nu nog alleen in Oekraïne. Nu nog hebben we de kans om de tirannie juist in ons land te stoppen 

en buiten onze Oekraïense grenzen te brengen.” 


Welke moderne Joseph Goebbels heeft het manipulatieve toneelstuk van deze Troubadour 
geschreven. Maar dat “450 jaar geleden”, waar ging dat eigenlijk over en waar zit de 
tekstschrijver van de speech van Zelensky 2022, dat Zelensky dát wist!!!

Is Gouverneur van WEF provincie Nederland, Mark Rutte, wellicht zelf de tekstschrijver van de 
toespraak namens het WEF, voorgedragen door troubadour Zelensky? Wilde Mark Rutte dáárom 
zelf bij de opvoering van zijn onanistische geesteskind aanwezig zijn….


450 jaar geleden is 1572, het jaar van Willem van Oranje, annex Willem de Zwijger.

Koning Willem-Alexander heeft een schilderij van Willem de Zwijger op zijn werk-kantoor hangen.

Voor Willem de Zwijger gold dat die in 1572 te Dordrecht door de Groothoofdspoort wilde lopen 
en de Geuzen aldaar uitriepen “in naam van Oranje doe open de poort”.  

Koningsdag 2015 nieuwe stijl vond plaats in Dordrecht waarbij Koning Willem Alexander met zijn 
gevolg óók door de Groothoofdspoort liep.

Op 9 oktober 2019 onthulde Princes Beatrix het standbeeld van Willem de Zwijger te Dordrecht. 

Een gedeelte van de Dortenaren wilde dat beeld niet “Zo’n duizend inwoners tekenden vorig jaar 

de petitie ‘Ikwillemniet’ tegen de komst van het beeld. In de stad van de republikeinse broers 

Johan en Cornelis de Witt past volgens hen geen eerbetoon aan het Huis van Oranje.” 

Bron quote Trouw
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Waar zit Willem Engel in de politie cel, heel symbolisch in Dordrecht!?

De vraag die vandaag de dag aan de orde is, is wie is Koning Willem Alexander eigenlijk zélf 
gezien het feit dat zijn vrouw, Koningin Máxima bestuurslid is bij het WEF van Klaus Schwab.

Er wordt in de opvoeding en op school aangeleerd dat de Koning geen macht heeft, maar is dat 
écht zo?

We leren ook dat de mens alleen kan horen volgens de dB(A) Wetgeving en dat blijkt 100% 
nonsens te zijn en die nonsens wil de Rijksoverheid niet erkennen.

Ik zet even wat beeltenissen bij elkaar.


Het linker logo is van het Koninklijk Huis, de middelste van de Rijks-overheid, de rechter een 
combi van een foto met wapen gemaakt door RTV-Drenthe, dat laatste wapen staat voor 

“follow the money”. 


Een variant;

Op wie lijkt Koning Willem-Alexander het meest in Zijn ziel?

Ik wist van lezen dat de Koning een schilderij van Willem van Oranje, dat bezit is van de 
Koninklijke Familie, naast zijn bureau heeft hangen. Is hetgeen waar President Volodymyr 
Zelensky in zijn toespraak aan de Tweede Kamer naar verwees, ‘dat wij iets vieren van 450 jaar 

geleden (1572)’, een feit dat Zelensky volledig omkeert ter eigen faveure inzake zijn macht over de 
Oekraïne. 


Dus wie hangt er echt in de werkkamer van de Koning?

Dat is vanzelfsprekend aan de Koning zélf en zonder enig verwijt, ik heb het in deze over de 
zielsvraag waar wij als onderzaat van Hem al dan niet last van hebben, namelijk afhankelijk zijn 
van ZIJN macht.

Eigenlijk niets meer noch minder dan de waarheidsvraag. 

Dat Willem Engel namelijk uitgerekend in Dordrecht in de gevangenis zit, hetgeen ik letterlijk net 
pas las, is vanzelfsprekend ook puur toevallig, al is het Koningshuis zeer gevoelig voor symboliek. 


De Koning sprak op dodenherdenking 2020 Zelf uit; “niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet 

uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is. En: onze vrije, 

democratische rechtsstaat koesteren en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming tegen 

willekeur en waanzin datgene wat niet normaal is normaal te vinden.”

Welk soort hart klopt er echt in Koning Willem Alexander.

Ik quote even uit werk van Universiteit Leiden, eerste Statenvergadering, Dutch Revolt, datgene 
waar Zelensky onder andere aan refereerde. De eerste Statenvergadering te Dordrecht in 1572. 

   

Ik ga even quoten uit dat stuk van de Universiteit van leiden;

Achtergrond  
De Dordtse revolutie was geregisseerd door Willem van Oranje en zijn adviseurs. Het spel rond 

erkenning van zijn eigen positie, en die van de Staten verliep geheel volgens een draaiboek dat 

de Prins had meegegeven aan zijn vertegenwoordiger in Dordt, Marnix van Sint Aldegonde. Waar 

was dit voor nodig?  

In juli 1572 had de Prins twee redenen om zo'n bijeenkomst te willen. De eerste was dat hij in 

acute geldnood verkeerde; terwijl de watergeuzen Holland waren binnengevallen, en zijn broer en 

zwager fronten hadden geopend aan de Zuid- en Oostgrenzen van de Nederlanden, was hij zelf in 
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de buurt van Roermond, met een leger dat hij wel had ingehuurd, maar nog niet kon betalen. Hij 

hoopte nu op financiële steun van de Hollandse steden.  

De tweede reden was dat hij greep wilde krijgen op de chaotische toestand in Holland. De 

watergeuzen die Den Briel hadden ingenomen opereerden op eigen houtje. Ze kregen steun van 

een deel van de bevolking, die zeer ontevreden was met het bewind van Alva. Toen Alva zijn 

troepen bovendien wegriep om de Franse grens te gaan verdedigen hadden koningsgetrouwe 

bestuurders in de Hollandse steden weinig verweer meer tegen de gecombineerde druk van kleine 

geuzenlegertjes aan de poorten, en boze burgers daarbinnen. De een na de ander kozen ze de 

kant van de opstand. Zo ook Dordrecht, dat op 25 juni overging. Zoals in andere steden, werd ook 

hier afgesproken dat de overgang ordelijk zou moeten verlopen, dat er ruimte zou komen voor de 

gereformeerde kerk maar dat de oude religie zou worden gehandhaafd, en kloosters en kerken 

zouden worden gespaard.  

Maar afspraken of niet, de situatie bleef uiterst instabiel. De geuzenlegers gedroegen zich meer 

als warlords dan als een georganiseerde krijgsmacht. Dat gold vooral voor de graaf van der 

Marck, die wij beter kennen als Lumey. Lumeys soldaten plunderden overal kerken en kloosters; hij 

had in Gorinchem 19 priesters zonder enige vorm van proces laten ophangen. Hij had soldij nodig 

voor zijn mannen, en kwam dat niet goedschiks, dan namen ze wat ze wilden.  

Dit alles beviel Oranje in het geheel niet. Lumeys aanvallen op kerken en kloosters spoorden niet 

met de religieuze politiek die Oranje beoogde; die wilde een vorm van 'religievrede', waarin de 

katholieke en gereformeerde eredienst naast elkaar konden bestaan. Maar er waren ook andere 

ergernissen. De opbrengsten van gekaapte schepen en geplunderde kerken kwamen niet aan de 

zaak van de Prins ten goede. Lumey verzette zich ook tegen benoemingen die de Prins had 

gedaan. Maar hoe kon Lumey tot de orde worden geroepen? Eind juni besloot Oranje dat er niets 

anders op zat dan Lumey een rol als 'uitvoerend Stadhouder' te geven, maar dat was kennelijk 

vooral met het idee om zo diens macht te begrenzen. Hij maakte een instructiebrief voor Lumey, 

die uitvoerig uitspelde wat er allemaal niet de bedoeling was; er moest niet meer worden 

geplunderd, de willekeur moest afgelopen zijn. Er moest geld voor zijn troepen op tafel komen, en 

snel ook, maar dat moest gebeuren met medewerking van de edelen en stedelijke autoriteiten in 

het gewest, en in samenwerking met anderen die door de Prins waren aangesteld. Het beste 

middel om die samenwerking af te dwingen, vond Oranje, was een Statenvergadering.  

Nou, als Zelensky nou niet alleen dat emo toneelstuk had getroubadourd is Zelensky dan wellicht 
eerder de Warlord van de oorlog in de Oekraïne en niet de vredesduif die aan velen, mede door 
Zelensky zelf, wordt opgevoerd.

Welk doel dient dat troubaresk toneelstuk van Zelensky dan en welk doel dient de 
zwijgbehandeling die Rusland van het “Vrije” Westen ontvangt. Een zwijgbehandeling is het 
absolute tegendeel van het zoeken naar een oplossing en is bij uitstek een van DÉ kenmerken van 
zwaar narcistische dan wel van de psychopathische persoonlijkheidsstoornis.    


Ik werd getriggerd dit stuk Balletje Balletje 1572 te schrijven door zowel die archaïsche theatrale 
voordacht van Zelensky over 1572 én wederom dat bericht van de nationale indoctrinatie omroep 
NOS; “Rijk moet NAM miljarden betalen voor gebruik gasopslag Norg” en dát is dé grote 

“Balletje Balletje show 2022”.

Het belazer de bevolking spel “Balletje Balletje” bestaat officieel sinds begin 16de eeuw.

Deze ets wordt toegeschreven aan vermoedelijk een leerling van Jheronimus Bosch uit ongeveer 
1550. Dus 22 jaar voor 1572.

De ets op de volgende pagina is afgeleid van een schilderij uit ongeveer 1502 met de titel 

De Goochelaar. 


Zware narcisten en psychopaten zijn ook goochelaars maar met manipulatieve woorden en de 
mens gelooft anno 2022 de woorden van De Goochelaars Der Psyche nog steeds zoals op de ets 
450 jaar terug ook werd weergegeven.

Dus wat herdenken we, waar Zelensky de Tweede Kamer over toesprak?
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Volgens de Rijksuniversiteit Leiden verliep het handelen van Willem de Zwijger geheel volgens een 
door Willem de Zwijger gegeven draaiboek, een script, oftewel het verliep geheel volgens een van 
tevoren bedacht toneelstuk, volgens een (niet) bestaande conspiracy. 

Als de mens zich door die ingewikkelde, vaak herschreven/aangepaste, geschiedenis heen 
worstelt, zie je dat het een mooi verhaal is maar je dient je dan zelfs te gaan afvragen of de 
bloedlijn met het huidig Koningshuis wel overeind te houden is.

Maar dat maakt niet uit want de massa gelooft liever Het Verhaal Van De Goochelaar, goochelaars 
zoals Goochelaars Klaus Schwab en Hariri.      


Als je de vraag beantwoordt hebt wie of nu werkelijk de macht heeft in Nederland zie je ook hoe 
het kan zijn dat het “Rijk” aan de “NAM” huur gaat betalen voor de “UGS Norg opslag” waarvan 
de “ondergrond”, net als vroeger in Nederlands-Indië, per definitie van de Koninkrijk is, oftewel 
van het “RIJK”, oftewel van de Koninklijke Familie is en wie zijn de aandeelhouders van de “NAM” 
en dan zie je dat die betalingen van het “Rijk” via de belastingen die het onderzaat betaald aan 
dat “Rijk” weer betaald worden aan de “NAM” die ons  via via ook nog eens het gastransport laat 
betalen en ga maar ff wat andere stukken van mijn website lezen dan zie je dat een en ander 

“één héél gróót Balletje Balletje spel is, net als de Olie crisis in 1973 wel werd uitgevoerd maar die 
crisis er feitelijk nooit is geweest omdat het “Rijk” bárstte van de olie zodat de mammoettankers 
vol olie voor de kust voor anker lagen totdat die een keer geleegd konden worden in de reeds 
overvolle olietanks in de havens. 

Mammoettankers, mammoetwet, ach, allemaal “Balletje Balletje Onderwijs”. 

Inclusief de, hoe erg en ernstig die Oekraïne oorlog die over lijken gaat ook is, is de Oekraïne 
oorlog ook een live uitgespeelde Balletje Balletje oorlog omdat Vladimir Putin   Klaus Schwab 
tegen de gevoelige Balletjes (en niet te vergeten ook tegen het bestuur van het WEF) heeft 
getrapt. 

En dát geeft dan weer een ‘Will Smith’ effect van een trotse die omwille van de belediging van zijn 
vrouw de beledigende man op het wereldtoneel live op zijn smoel slaat.

Dan gaan we het net als in de Oekraïne oorlog vooral hebben over de gevolgen en niet meer om 
de reden van die klap, namelijk de ronduit laag bij de grondse grap die de presentator maakte.
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Van Staande Ovatie naar de totale zelfvernedering. 

Bijna de hele éx democratische Tweede Toneel 
Kamer die Zelensky hun staande ovatie gaven hoopt 
erop dat zij straks een leuke functie in de Nieuwe 
Economische Wereld Orde krijgen,

want net als voor Willem de Zwijger gold, het ging 
450 jaar terug ook al om macht en geld, hetgeen in 
“Balletje Balletje taal” met goochel taal wordt verteld 
als zijnde “voor het Volk en de Democratie”.


Om in archaïsche Swiebertje taal te zingen;

Daar komt Balletje, rare Balletje, 

Onze Balletje met manipulatieve poet 

Daar komt Balletje, rare Balletje 

Onze Balletje die manipulatieve zaken doet 


Putin heeft gewoon het WEF plannetje bedorven.     

De rest heb ik allemaal al uitgeschreven en op de 
website (narcistenbuster.nl) staan. Verder zelf 
nadenken & kijken of gewoon lekker niéts doen.


Dat “Balletje Balletje” spel zit in de mens en dien je vreedzaam met woorden te bestrijden.

“Balletje Balletje” gaat altijd over psychische-manipulatieve-denk-macht hebben over anderen.


De vraag die ik niet kan beantwoorden is wie er straks, als het WEF plan is uitgerold, de baas is  
in het Economisch Nieuw Europees Keizerrijk, als dat er dan nog is. 

Niet de Duitse Klaus Schwab noch de Jood Yuval Noah Hariri, dat zijn slechts de mineurs van het 
spel, de vraag is wie de Keizer of Keizerin wordt en wil zijn. 


Willem de Zwijger is opgevoed aan het Hof van Habsburger Karel de Vijfde. 

Karel V was Keizer van De Eenheidsstaat.


Wikipedia;

De landen waarover Karel V regeerde, het Spaanse Rijk, vormden tezamen het grootste Europese 

rijk sinds dat van Karel de Grote. Feitelijk was zijn gehele rijk, dus inclusief de Amerikaanse en 

Aziatische gebieden, zelfs groter dan het vroegere Romeinse Rijk en het kan met recht een van de 

eerste wereldrijken van de Nieuwe Tijd genoemd worden. Met de feitelijke macht van zijn erflanden 

was Karel V bovendien de laatste Rooms-Duitse keizer die in de gelegenheid was om zijn 

universele autoriteit ook daadwerkelijk te laten gelden. Op Europees niveau wist hij met succes de 

aanvallen van het Ottomaanse Rijk af te slaan. De vrijwel permanente strijd met Frankrijk bleef per 

saldo onbeslist. Als zijn grootste nederlaag ervoer hij het feit dat hij de christelijke eenheid van 

Europa niet had weten te behoeden voor de scheuring die de Reformatie teweegbracht. Op 

nationaal niveau heeft Karel V voor zijn erflanden Spanje en de Nederlanden de basis gelegd voor 

een moderne eenheidsstaat. De heerschappij van keizer Karel V vormt met deze en vele andere 

aspecten de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd. 
Ga het maar eens uitpluizen waarom Koning Willem-Alexander het schilderij van Willem de 
Zwijger zwijgend in zijn kantoor heeft hangen. 

Is Maxima Zijn mineur of is Koning Willem-Alexander Haar springplank voor het Keizerschap, 

nee dat kan niet, of wel?


Ik weet wel dat als het WEF plan tot vervulling komt er een strijd zal volgen waar die in de 
Oekraïne niéts bij is, want wat doet Amerika en wat doet Rusland. 

Want, als het eenmaal over dé macht gaat van hen die niet over een innerlijke ‘achteruit’ 
beschikken….., Vladimir Putin heeft het WEF, dus de Westerse Elite, tijdens Davos 2021 al digitaal 
live tegen de ballen geschopt en zal zijn doel als Tsaar III  van Rusland volhouden, des nodig tot 
zijn dood erop volgt, net als Tsaar II.  


Wij burgers zijn in de Statuten voor Het Koninkrijk niet voor niets gewoon “Onderzaat”, net als de 
Russen in de Oekraïne al sinds 2014 door de Oekraïense Vredes regering zijn gebombardeerd. 
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Het doel van het WEF zal in ieder geval dood en verderf zaaien  vele malen erger dan Adolf Hitler 
bewerkstelligde want binnen het WEF heerst het alles vernietigend competitief  
<verval-syndroom>.


Wie zijn Europees de verzwegen rijkste Westerse oligarchen, thát is the question.

Bill Gates en Elon Musk zijn slechts twee van hen en zijn natuurlijk ook ernstig rijk maar hebben 
geen snelle raketten zoals Putin, die zich tot het einde zal blijven verzetten, wel heeft. 

De bakermat van Shell, van de NAM en de vondst van de grootste goudberg ooit bevond zich 
allemaal in de vroegere Kolonie Nederlands-Indië waarover de Koninklijke Familie alles bepaalde 
en in bezit had met slechts één niet democratische Gouverneur onder hen. 

Keizer Willem IV, wie durft dán nog Willem Bier te zeggen?


Het WEF plannetje was natuurlijk dat de Russische 
Oligarchen de macht zouden krijgen om Vladimir 
Putin omver te duwen maar dat is mislukt. 

Dus wat doet het Westen, die pogen met een 
geforceerde oorlog Putin alsnog omver te trekken. 

Dan gaat het Westen vervolgens de Russische 
Oligarchen hun speelgoed afnemen omdat ze gefaald 
hebben. Welk bondje wordt er uitgespeeld?


Dan gaat het Westen, geheel des WEF’s hart, Rusland 
Economisch belegeren hetgeen de Westerse burger 
moet betalen. Welk bondje wordt hier uitgespeeld? 

Lees de speech die Vladimir Putin aan Davos/WEF 
2021 gaf nog eens door. 

Schwab en Hariri van het WEF hebben geen achteruit  
dus dat wordt Westers Harakiri plegen. 

Ja, Vladimir Putin heeft vast ook geen achteruit nee. 
Dat is ook waarom de Elite nu haast heeft, ze hebben 
de principes van Vladimir Putin onderschat, wie weet 
heeft Putin ook wel een schilderij in zijn kantoor hangen maar dan van Tsaar II van Rusland.


Of heeft Putin ook een bondje met iemand?


Het Westen maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog al een inschattingsfout, de Habsburgers 
faalden, toen kwam Lenin.

Daarna weer een poging met Hitler omdat het Vrije Westen de Habsburger’s te hard afkneep. Ook 
dat liep volledig uit de wolfsangel klauw, de Habsburgers waren verlamd, Hitler greep de macht 
en wilde ook een derde rijk.  Het restant Habsburgse nazaat woonde na WW1 in Nederland.


Het Westen pleegt vanuit hun narcistische arrogantie nu wéér dezelfde inschattingsfout, de 
Westerse Elite noemt het alleen niet de Derde Wereldoorlog maar hun gedrag toont anders. 


Is het WEF alsnog een verzwegen Habsburgse coup?

Dan is deze coup al vanaf de zestiger/zeventiger jaren van de 20ste eeuw opgezet. (zie andere 
inhoud website)


Putin heeft in ieder geval op 27 januari 2021 publiekelijk aan het gehele WEF medegedeeld dat die 
Nieuwe Wereldorde wat Rusland betreft een dood geboren kindje is en dat kind komt wat Rusland 
betreft ook niet ter wereld.

Dus maak je borst maar nat als je die WEF wereld op basis van Economische verkrachting wilt 
afdwingen want Rusland heeft veel meer kracht dan ze laten zien.

Ik vermoed dat Rusland het heel slim speelt zodat zij niet beschuldigd kan worden van 
oorlogsmisdaden. 

En sorry hoor, wat Nederland in het nog maar net onafhankelijk verklaarde Indonesië deed waren 
oorlogsmisdaden plegen om de olie en het goud, dus Nederland zou zich als Rijk moeten 
schamen. Daarom maakte Koning Willen Alexander ook namens Zijn Familie excuses in 2020. 

Er waren belangen, Shell.   
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Dus is het Westen de oorlog gaan afdwingen om Putin feitelijk zijn Tsaar kroon af te nemen. 

Rusland wil gewoon met rust gelaten worden en het Vrije Westen wil Rusland inlijven in hun 
nieuwe dictatoriale One Economic World welke al vanaf 1971 samen met Club van Rome is 
voorbereid door het WEF.


De psychopathische strijd van de Elite om één groot rijk is al millennia oud,  

WANNEER HOUDT DAT GEK-LEUTER NOU VERDOMME EEN KEER OP.

Psychopaten blijven echter in hun <verval-syndroom> plakken. 

Dit is wat ik ZIE en DENK, dat mag IK DIT nu misschien nog net schrijven..… 

 

Daarom nog even een extra LaagFrequentGeleuter toegift;

 

De basis voor mijn nieuwe dB(A) LaagFrequentGeleuter-Microfoon is 12 april ontvangen, de XLR 
plug met vasectomie inbrengen ging prima, het verder inbouwen van het membraan en kalibreren 
volgens het Nagra-Kudelski Weighting Filter FO 55 - dB(A) kalibratie, was een waar genót om uit 
te voeren. Welke geluidsbureau’s verder nog aan ambtenaren les geven inzake de dB(A) 
LaagFrequentGeluid Wet zónder deze perfecte meet microfoon maken per definitie klotegeluid. 


De specs van Brullemaar & Kærm zijn er niks bij,

dit is meten volgens dé enige ware dB(A) norm.


Vraag maar eens in diepte door bij B&K,

naar wat zij écht vinden van de dB(A) lulkoek.

Leg dB(A) uit aan een professionele piano/vleugel stemmer en die roept gelijk 

‘dan zijn we belazerd’. 


Dirk van der Plas, voormalig oprichter en voorzitter van Stichting LaagFrequent Geluid heb ik ooit 
gevraagd ‘ben jij een mol?’, ik zag teveel LaagFrequentGeleuter en verbaas me over het feit dat 
de simpele evidente onbetwistbare waarheid inzake dB(A) constant in de doofpot wordt 
gehouden. Dirk heeft naar onze mening écht overlast.


Dirk is gestopt en uit de stichting gestapt. Er is nog steeds geen nieuwe voorzitter. Wel is er een 
vicevoorzitter; Marcus Erasmus. 


Wie is de heer Marcus Erasmus.

Marcus is Trainer voor Hitachi Construction Machinery.

Geen kwaad woord over Hitachi noch zulke machines. 

Dit zijn de specificaties van een Hitachi ZW-7 afbeelding Hitachi.com

Sound level in cab according to ISO 6396 ……………………………………………… LpA   68 dB(A) 

External sound level according to ISO 6395 and EU Directive 2000/14/EC .............. LwA 105 dB(A)

Mollen graven…. ’n Hitachi ZW-7 graaft…. mollen in organisaties begraven…


LwA geluidsniveau wordt berekend met ingebouwde dB(A), dat moet iedereen die ermee bezig is 
WÉTEN en SNÁPPEN.

Oftewel, waarom snapt de Stichting LaagFrequentGeluid met Marcus aan het roer dat nog steeds 
niét. 
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Op de website van Stichting LaagFrequent Geluid, waar ik o.a. mijn LaagFrequentGeleuter 
microfoon naar heb vernoemd, staan nu 405 ‘krantenknipsels’ die met name gaan over de 
MYSTERIEUZE bromtonen.

Bromtonenspecialist Jan van Muijlwijk heeft in ieder geval mijn indirecte advies opgevolgd een 
betere microfoon aan te bevelen dan die hij eerder aan iedereen adviseerde. 

Niet meer de Trust Starzz van €19,99 maar nu de Trust Mico van €29,99 die ‘op papier’ in ieder 
geval wel tot 20 Hertz naar beneden gaat. (de Starzz hield ‘op papier’ op bij 50 Hertz) 

De Starzz heb ik zelf getest en die hoort wel degelijk ook tot 20 Hertz maar daar zit de dB(A) curve 
qua gevoeligheid als het ware al ingebouwd, zo ongevoelig is de Starzz in het laag waar 
LaagFrequentGeluid nou net over gaat. 

Trust microfoons zijn prima computer microfoons maar zijn heel ver weg van het zijn van een meet 
microfoon. 


Je kunt pas meepraten met een microfoon als je weet hoe ‘vlak’ die microfoon trillingen op kan 
vangen en dus kan meten. 

Mijn AKG SE300B met CK 92 membraan zit aan de onderkant van zeer goed acceptabel. 

Duurder hoeft ook niet want met de dB(A) weging wordt dat wat je meet toch gewoon uitgegumd 
als niet bestaand. 


Dus heb ik nu mijn eigen LaagFrequentGeleuter Meet Microfoon ontworpen, 

de VIBIES Realistic Dildo (VRD) met een diameter van 3.8 cm, 

‘free field’ penetratie van 16CM, 

voor sneaky opnamen ook mooi in onopvallende huidkleur. (ook in zwart leverbaar).

Met ingebouwd dB(A) filter zodat iedere Laag Frequent Geluid meting zal falen en 

dáár geef ik vanzelfsprekend ook onze fantastische dB(A) garantie op.


Niet retourneerbaar om hygiënische redenen, ook geen garantie, je weet ten diepste maar 
nooit hoe er met het product wordt omgegaan.

De XLR plug is altijd ‘gebalanceerd Male’.   


Deze VRDickhead LFG microfoon kan ik leveren voor €100 ex BTW,

ex verzendkosten en alleen aan mollen-busters.

Levertijd 2 weken (indien op voorraad) 

(levertijden onderhavig aan corona-vertraging)


foto links onder van Pieter Broesder, StichtingLaagFrequentGeluid, Dv/hN, Jan van Muijlwijk

foto rechts onder van Robbert Huijskens, narcistenbuster.nl LaagFrequentGeleuter, Robbert Huijskens

Duel; wordt het een Bondje, wordt het Balletje Balletje of graven de mollen zich in de mollen-klem?
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eigen productie en foto                                                                                                 (dit deel geschreven op 8 mei 2022)


De Verneuking van Mensen door Mensen 
Dikke van Dale: betekenis verneuken; bedriegen, bederven, verknallen 

‘De Overheid’ is een abstractie die bevolkt wordt door … mensen … personen… 


Deze ‘dB(A) Piano’ samen met de ‘LFGeleuter Microfoon’ erop-staand, staan symbool voor véél 
méér dan alleen een permanent liegende Overheid over geluidsoverlast, deze staan bijvoorbeeld 
ook symbool voor de Derde Wereldoorlog die wordt uitgevochten op grondgebied van Oekraïne.


Symbolisch vertegenwoordigen alle toetsen op dit piano klavier met een beige voorkant een 
beetje hoe het Wettelijke ‘dB(A)’ filter op alle industriële geluidoverlast metingen wordt toegepast.

Nee, inderdaad niet op muziek, want als je dát doet valt het doek voor heel veel industriële 
overlast, zoals die van buiten-warmtepompen, windturbines en van de groot-industrie zoals 
bijvoorbeeld de UGS-Norg. De Rijksoverheid houdt deze leugen, die gaat ten koste van de 
gezondheid van burgers, ten bate van de Elite, al 55 jaar vanuit machtsmisbruik bewust in stand. 


Op 9 augustus 2011 schreef ik ‘Nederland of Egoland’ op mijn website HoeDenkIk.nl 

Sinds 2018 heb ik ‘ego’ vervangen met ‘narcisme’ en mijn grenzen verlegd naar het 
wereldwijd narcistisch gedrag dat uit balans is met ‘de liefde’, oftewel ‘uit balans is 
met empathie’. 

Mijn hobby, een wapenverlof voor schieten met een antiek enkelschots zwartkruit 
geweer uit 1871, werd mij als mens in 2011 ingenomen ‘omdat ik volgens de mensen 
die de Overheid bevolken een gevaar was voor de samenleving’.


Mijn weerwoord was hierop was en is ‘grensoverschrijdend gedrag gepleegd in 1996’ van & door 
de zedenrecherche  welke recherche bestaat uit mensen en het Openbaar Ministerie, welk O.M. 
wordt bevolkt door mensen en dat grensoverschrijdend gedrag van deze mensen betreft 
‘Wetboek van Strafrecht Artikel 240b’  welk grensoverschrijdend gedrag zij pleegden vanuit hun 
macht ten bate van hun behoud van macht.


Omdat dit WvStr. Art. 240b overheids-grensoverschrijdend gedrag in 1996 dé waarheid bleek,  
ik dat grensoverschrijdend gedrag over de decennia op alle mogelijke manieren duidelijk heb 
willen maken en vele mensen binnen die Overheid het grensoverschrijdend gedrag maar zijn 
blijven afdekken  kan het Koninkrijk, dat vanaf Koning t/m Onderzaat bestaat uit mensen, nu 
alleen nog maar van mij afkomen door mij te vermoorden of door te hopen dat ik spoedig sterf 
want mochten de mede-mensen die de ‘Overheid’ bevolken en de waarheid namens de Elite in de 
doofpot houden, van de door hen gemaakte Valse-Kinderporno WvStr. Art. 240b  t/m  de 
LFGeleuter leugen, zich door mij bedreigd voelen omdat ik hen hun leugen-masker aftrek is dat 
slechts het gevolg van dé maatschappelijke taak van de narcistenbuster. 


Beide voorbeelden hierboven zijn indiscutabele keiharde waarheden. Dit betekent dat de mensen 
die De Overheid dan wel De Rijks Overheid bemensen en deze waarheden niet willen erkennen 
om reden van Belangen der Elitaire Machthebbers, keiharde leugenaars zijn.

Dus, door welk gedrag kan dit blijven bestaan?
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Wat nou als de mensen die de ‘Rijksoverheid’, in de breedste zin des woords, be-mensen een té 
narcistisch ego hebben opgebouwd? 

Té narcistische tunnel-persoonlijkheden hebben opgebouwd en daardoor per definitie géén liefde 
meer in hun ziel aanwezig hebben, deze mensen door langjarige tunnelvisie zo weinig empathie 
hebben overgehouden dat daardoor zélfs hun beweerde ‘liefde’ uit puur narcisme bestaat …


Neem eens een mierenhoop als voorbeeld. 

De samenwerking in een mierenhoop, een dierensoort die de mens over het algemeen als 
hinderlijk en minderwaardig aan de mens beziet, hebben betere onderlinge samenwerking dan 
mensen. Wie is de liefdeloze mens om zich méér waard te vinden dan de mier?


Het is het narcisme in de mens, die niet eens snappen kan dat dieren vaak méér empathie hebben 
dan té narcistische mensen, dieren doden niet uit ‘genot’ maar uit noodzaak om te overleven. 


De enige diersoort die ik wel vergelijk met bepaalde extreme mensen zijn de Bonobo Apen, maar 
die soort mensen die net zo genieten als Bonobo Apen vertonen meestal weer 
grensoverschrijdend gedrag omdat hun verstand op de verkeerde plaats in hun lichaam zit.


Op indirecte wijze heeft ex korpschef en huidig AIVD-directeur Erik Akerboom, via de NOS op 28 
april, bedoeld of onbedoeld, ook gereageerd op mijn online stukkie ‘De Kijk Aanslag’ van 3 april.  

Erik waarschuwt in zijn NOS stukkie voor; “oorlog Rusland voedt denkbeelden extreemrechts in 

Nederland”.

Als je anno 2022 nog steeds denkt in ‘extreem links’- of ‘extreem rechts’ terminologie loop je 
volgens mij qua denken in je retorische ‘hoe denk ik zelf’ zwaar achter.


Het denken vanuit gezond verstand, is denken over het in jezelf in balans zijn tussen empathie 
met narcisme en daardoor ook jegens anderen, ook al denken zij anders.

Bij doorgeslagen narcisme verliest de empathie het van het narcisme en die psychische kwaal die 
heden alom het ware gezicht laat zien, zie je het meest binnen de Elite omdat zij zonder maskers 
schaamteloos zijn gaan handelen vanuit hun ‘MACHT’.

 

Zwaar narcisme los van empathie wordt namelijk psychopathie met doorgeschoten drang naar 
Overheersing en Macht, hetgeen ook de oorlog op grondgebied van Oekraïne heeft ontketend.


Dan is de logische vraag; om welke Machtsfactor gaat het echt in die Oekraïne oorlog?

Als het aan AIVD-denker Erik Akersloot ligt bestaat die oorlog maar om één reden, namelijk 
volgens hoe de ‘Vrije” Westerse Rijksoverheid hun narratief aan het volk vertellen als de enig 
toegestane waarheid.

Maar hoeveel weten we over de psyche van de mensen die deze Rijksoverheid bemensen, niet 
vanuit links-rechts of vanuit de Elitaire Macht maar vanuit de balans tussen gezond narcisme & 
gezonde empathie want alleen die kennis is De Sleutel tot ware Vrede.


De massa volgt het Westers eenzijdig verhaal (narratief) en Vladimir Putin is dé gróte boosdoener 
en de massa neemt de visie (narratief) van de Elite van het ‘Vrije’ Westen klakkeloos over. 

Maar klopt dat, door de Elitaire medemensen vertelde verhaal over de achtergrond van die oorlog 
wel? Erik Akerboom is namelijk geen ‘directeur van de AIVD’, dat is alleen zijn ‘functie’, Erik is 
gewoon Erik met een bsn nummer en is een medemens.

De ‘functie’ verleend iemand als Erik Akerboom vervolgens alleen ‘MACHT’. 


De vraag in het oude ‘Stratego’ oorlogspel, dat plaats vindt op grondgebied Oekraïne, is wie de 
eerste ‘psychische-bom’ heeft doen laten ontploffen.

Vandaar ook mijn stukkie ‘De Kijk Aanslag’ van 3 april 2022, want, Elitaire narcisten willen dat je 
de oorlog door hún ogen beziet en dan schrijft de Koninklijke Eed drager Erik Akerboom zijn 
stukkie over extreem rechts.  

Het gaat niet om links of rechts, het gaat om Macht, om de narcistische destructieve Macht.

De rest wat de media brengt, zo’n 95% is propaganda waarvan de Russische propaganda zelfs  
goeddeels afgeblokt is door het vrije Westen, dus de meeste propaganda in het vrije Westen is 
ván het vrije westen.  95% van wat burgers weten over de oorlog in Oekraïne is propaganda.


narcistenbuster.nl  / 21 29

http://narcistenbuster.nl


De Narcisten Buster© 11 mei 2022

Bij de oorlogen der narcisten zijn er ALTIJD burger doden, de zogeheten ‘omstanders’, dat heeft 
niets met links noch met rechts te maken maar de oorzaak is narcistische Macht. 

De wapenhandel, door mensen bevolkt, maakt wapens die per definitie andere mensen zullen 
doden onder het uitroepen van ‘vredes doelen’ maar alle wapens gaan om Macht van de ene over 
de ander aangestuurd door de Elite/machthebbers en niet om de Macht van burgers.

 

Wie had kunnen bevroeden dat toen ik in 2011 mijn website HoeDenkIk.nl begon en daarop de 
retorische vraag aan de lezer stelde; ‘hoe denk ik’, dat nu anno 2022 het retorische ‘hoe denk ik 
punt nl’ tien jaar bestaat en ik nu tien jaar later zelf de conclusie moet trekken dat zo’n 83,33% 
van de wereldbevolking niet meer zélf nadenkt op basis van éigen logica maar de eigen mening 
slechts  kritiekloos baseert op wat er aan die persoon wordt vertelt/geleerd door propagandisten.


Propagandisten welke Stasi dan wel Gestapo achtige gedragsgelijkenissen beginnen te vertonen.  

Stasi staat voor Ministerium für Staatssicherheit en Gestapo staat voor Geheime Staatspolizei ten 
tijde van die man die zo van honden hield en Joden haatte, de Nederlandse NCTV en AIVD 
hebben daar steeds meer gedragsovereenkomsten mee, hetgeen niet besproken mag worden 
want dan ben je een conspiracy denker en anno 2022 ‘vijand van de Staat’ hetgeen weer door 
mensen wordt beoordeeld die de Macht der Elite bewaken. Misschien is dat wel je buurman of 
buurvrouw, of nicht, oom, vader, moeder…


IEDEREEN die denkt, schrijft, spreekt of beweerd dat mensen die ‘anders denken’ dienen te 
worden geoordeeld en te worden weggezet als ‘conspiracy denkers’, spiegelen hun éigen 
dictatoriaal a-democratisch denkpatroon, onder het uitroepen van ‘democratie’, op anderen. 

Steek die maar in je Jodhpur Erik Akkerboom (Indisch model broek met brede bovenbenen).

Ik ben tégen Machtsmisbruik, ben ik dan Rechts, of ben ik dan Links. 

Ik ben tegen sicko’s die extreem veel geld hebben terwijl anderen creperen, ben ik dan een Lul?

 

Iédereen die in een vrijheidlievend land als Nederland kritische denkers direct oordeelt als 
conspiracy denkers  zijn zelf de mensen die vanuit een eigen tunnelvisie, dan wel vanuit andere 
gewogen belangen binnen de complete samenleving, bezig zijn andere mensen psychisch te 
manipuleren naar hun tunnelvisie, hetgeen in de psychopathie wordt benoemd met 
‘gaslighten’ (psychisch manipuleren - propaganda).   


Weet je, op een gegeven moment ‘weet je’ het ongelooflijke gewoon, dat de Elite qua ziel hol is 
van binnen.  Zulke mensen kun je vergelijken met de ouderwetse Hollandse Houten Klomp. 


Afbeelding; Pixabay, Skitterfoto


Als de ziel in de mens wordt gedood is die mens net zo hol als één houten Klomp die ooit ook een 
levende boom was.  


Op Koningsdag 2022 sprak de Koning o.a. de woorden “als je geen opbouwende kritiek krijgt, 
kun je eindigen als Putin.” Op kritiek geven over holle gedaanten ligt inmiddels een verbod als de 
kritiek niet past in het (WEF) gedachten frame. 
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Holle frasen van holle gedaanten der Elite/machthebbers, die leven ten koste van anderen ten 
bate van het vullen van hun innerlijke leegten om hun zombie bestaan te vullen met macht, welke 
macht weer bestaat uit geld en/of seks, of symbolen als drijvende fallussen zoals onder andere de 
Azzam of de Dilbar.

Wat betekent ‘eindigen als Putin’ eigelijk als het zogenaamde Vrije Westen een land bewapend 
om tegen Rusland te vechten en tegelijkertijd datgene uitvoert wat Putin wil, namelijk de macht 
van de Russische Oligarchen breken. 

Welke rol speelt Putin écht in het WEF, is hij wél WEF of is hij niét WEF, that’s the real question.

Denk niet vanuit je emotie waartoe je bent geschoold door het Mysterie van Onder-Wijs, het 
Ministerie dat de jongeren leert nadenken vanuit hun geslachtsdelen.  

Volgens Minister Hugo de Jonge kunnen jongeren vanaf 12 jaar prima zelf beslissen of ze een prik 
nemen, op geslachtsdeel gebied is dat wettelijk niet zo, dan mogen jongeren later klagen dat een 
ander hen tegen hun wil geprikt heeft terwijl ze er toch lekker op konden klaarkomen toen ze 
ervoor kozen. Dus al die jongeren die bijwerkingen krijgen van de prik van Hugo kunnen, 
bijvoorbeeld als ze 40 jaar zijn geworden, gerust Hugo de Jonge alsnog gaan aanklagen wegens 
schade aan hun gezondheid vanwege hun op minderjarige leeftijd ‘geprikheid’.


Oekraïne is een land dat nu vergelijkingen maakt met de Tweede Wereldoorlog, wat Nederlandse 
politici niet mogen van Tweede Kamer voorzitter Vera Bergkamp, zelfs niet als politici het alleen 
nog maar hebben over de áánloop naar die Tweede Wereldoorlog. 

Zelensky is Joods en werkt samen met Oekraïense nazi’s en wordt op overdadige wijze 
bewapend door het Vrije Westen. 

Het WEF, World Economic Forum wordt bemenst door Elitaire holle gedaanten zoals de van 
oorsprong Beierse Klaus Schwab en Israelisch Jood Yuval Noah Hariri met hun waanideeën   
met als ultiem doel samen met de United Nations van het Vrije Westen om rond 2050 nog maar 
500 miljoen maakbare holle mensen over te hebben om de wereld mee te bevolken als knecht 
slaven van de Elite die onder de zon op de oceanen ronddobberen op hun grote luxe Fallussen 
met seksslavinnen die dan kermen ‘not me to’ want ze hebben zichzelf door hun eigen gedrag 
van volledige onverschilligheid zielloos gemaakt waardoor ook zij zich richten op het vullen van 
hun eigen innerlijke leegte met de fallussen van de Elite.


We hebben inmiddels stukken ingebracht bij de Tweede Kamer en hen bekend gemaakt met de 
Wettelijke dB(A) leugen en wat doen zij, ze wegen de economische belangen en schuiven een 
beslissing en daarmee de waarheid de vergetelheid in. 

     

Koning Willem-Alexander was wel zo slim Vladimir Putin niet direct een dictator te noemen want 
Zijne Majesteit Willem-Alexander is volgens Artikel 1, 1a & 2 van De Statuten voor het Koninkrijk 
zelf de Monarch en Monarch betekent exact hetzelfde: Dictator.


Dus mensen, de Democratie is vanaf 1848 de ‘gaslighte poppenkast’ van de Koninklijke Familie.

Rob Jetten, een van de grote voorvechters van de WEF plannen was tot hij Minister werd ‘Fellow’ 
van de Trilaterale Commissie (opgericht in 1973). De Trilaterale Commissie stamt, zeg maar uit de 
tijd van het ontstaan van het WEF (1971) na De Club van Rome, zoek het zelf maar na als je nog 
niet te hol bent geworden.


vanaf Wikipedia

De Trilaterale Commissie (TLC) is een privéorganisatie opgericht in 1973 op initiatief van David 

Rockefeller. Samen met Zbigniew Brzeziński en een aantal anderen riep hij de eerste 

vergaderingen bijeen die zouden uitgroeien tot de Trilaterale organisatie. De eerste vergadering 

werd gehouden in Tokio in oktober 1973. De organisatie bestaat uit ca. 300-350 privépersonen uit 

Europa, Zuidoost-Azië en Noord-Amerika en heeft als doel het bevorderen van de politieke en 

economische samenwerking tussen deze gebieden. 

Onder de leden bevinden zich onder andere leidinggevenden uit de zakenwereld, politici van alle 

grote partijen, academici en vakbondsleiders. Leden die een functie uitoefenen in de regering van 

hun land verlaten de commissie tijdelijk. 

Er is kritiek geleverd op de organisatie door politieke activisten en academici van politieke 

wetenschappen. De Trilaterale Commissie wordt genoemd in verschillende complottheorieën, 

waaronder de Rhodes-Milner Ronde Tafel groepen. Samen met de Bilderbergconferentie en de 
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Council on Foreign Relations wordt de TLC in een aantal theorieën wel gezien als de grote 

machtsdriehoek van de heersende elite. 

Het Noord-Amerikaanse continent wordt vertegenwoordigd door 107 leden (15 Canadezen, 7 

Mexicanen en 85 Amerikanen). De Europese groep heeft zijn limiet bereikt van 150 leden uit 

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Engeland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, 

Spanje, Tsjechië en Zweden. 

Zuidoost-Azië werd eerst alleen door 85 Japanners vertegenwoordigd maar in 2000 werd de 

Aziatische groep uitgebreid tot 117 leden: 75 Japanners, 11 Zuid-Koreanen, 7 Australiërs en 

Nieuw-Zeelanders, 15 leden van de ASEAN landen (Indonesië, Maleisië, Filipijnen, Singapore en 

Thailand) en 9 leden uit China, Hong Kong en Taiwan. 

Hey, zie ik hier niet het WEF netwerk? Draai het woord ‘democratie’ om met ‘WEF’ en je begrijpt 
wat WEF-gebonden politici écht middels gaslighting aan de mensen vertellen.

   

Ik zag een goeie Nederlandse film op Netflix genaamd ‘The Fox’.

Het geluid op die film begint met een hoorbare underscore van een 32 Hertz (brom)toon die dan 
veranderd in een 63 Hertz toon, allemaal onhoorbaar of slecht hoorbaar volgens de dB(A) Wet. 
Het minimale effect is de dreiging die van deze tonen uit gaat om de kijker in een ‘beleving’ te 
brengen. 


Andere leuke Netflix film was ‘Lion du Périph’.

Een van de mannelijke hoofdrolspelers speelde een rechercheur en had een geile vrouwelijke 
politie-psycholoog die wel zin had in een ‘me to’ beurt van haar ondergeschikte. 

Zij zette hem, na hun stoeipartij op z’n verkeerde been door zichzelf als ‘narcistisch’ te 
omschrijven en hij dacht dat zij ‘hem’ bedoelde.  Voor hij ‘de rechercheur’ op bed met zijn fallus 
losging op zijn strenge en botergeile superieur maar al wel haar jurk onstuimig open trok sprak hij 
heel snel wat vragen uit;


Zij: Stoort dit je niet, vrijen in hun (ouders) slaapkamer?

Hij: Waarom?

Zij: Heel freudiaans van je.

Hij: Ze zijn er nooit, zo hoef ik geen huur te betalen en ik verschoon altijd netjes de lakens.

Zij: Zet muziek aan. Dit is luguber.

Hij: Weet je waarom Enzo Ferrari geen autoradio had?

Zij: Nee.

Hij: Omdat je dan alleen de motor hoorde.

Zij: Ben je altijd zo zorgvuldig?

Hij: Ja. (hij trok haar jurk wild open en aanschouwde de in rode BH gehulde juwelen)

(Liggend op zijn chef) Hij: Kleding kapot scheuren is voorspel? 

Zij: Ja.

Hij: Je stemt ermee in?

Zij Ja.

Hij: Ik heb je niet gemanipuleerd.

Zij: Nee.

Hij: Ik heb niets beloofd?

Zij: Houd ermee op.

Hij: Ja of nee? Tegenwoordig mag je niets meer.

En de behoeftige rechercheur neukte zijn verlangende geile psycholoog.


Allemaal belangen van holle Klompen, zo verkoop je o.a. met je geslachtsdeel,

naar oud Adelijk gebruik van de bloedlijn, de eigen ziel aan… de Macht. 


Zou ik toch bijna het sluitstuk vergeten zeg;
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Alle Rijksoverheid instellingen zijn naar mijn mening 
rijp voor een nieuw verneuk-logo. Van AIVD, GGD, 
RIVM en helemaal tot en met het Ministerie van 
Justitie & Veiligheid aan toe.

Als voorbeeld alvast even het nieuwe ‘Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat’ Verneukingslogo


Punt is namelijk dat al die instellingen bevolkt worden door … medemensen,

medemensen die medemensen verneuken.

Waarom doen die medemensen dat… vanwege de Macht.

Wie vormen die Macht?  De Elite. 


De Elite bestaat standaard eigelijk altijd uit narcisten dan wel psychopaten omdat dit samenhangt 
mét Macht. 


Even terug naar die scène uit die film ‘Lion du Périph’, want, die scène is niet af.

We schrijven er even een ‘luguber’ stukje á la ‘Monica Lewinsky’ aan vast, wie kent haar niet.

Neem even de roddelrechtszaak van Johnny Depp tegen zijn ex Amber Heard, wie is de échte 
psychopaat.

Nadat de President van de USA een sigaar in de vagina van Monica had gestoken rookte 
President Clinton die met smaak op en rukte Monica de President ondertussen af en ving zij het 
Presidentieel sperma op met haar Ge(i)le jurk. Thuis deed Monica haar jurkje uit en bewaarde dat 
jaren lang opdat zij Clinton nog een keer kon afrukken, toen geen sperma maar geld. 

Clinton zijn natte sigaar werd een druppende Pineukkio liegneus. 

  

De psycholoog die in ‘Lion du Périph’ net ff genaaid is door de rechercheur doet snel haar slipje 

aan en gaat heen onder het vertellen dat zij een narcist is. Onderweg naar huis drupt zij haar slipje 

vol met DNA van haar rechercheur. Ze kleedt zich om, doet het gedragen slipje met DNA in een 

plastic zakje voor forensisch bewijs en plakt er een sticker op met de naam van de betreffende 

rechercheur voor de dag dat de rechercheur alsnog écht haar ‘de-lul’ wordt. Ze legt het plastic 

forensisch bewijs zakje op het reeds opgespaarde stapeltje met potentiële slachtoffers van haar 

waar zij middels neuken Macht over heeft  om de rechercheur als die later niet doet wat de 

psycholoog wil kan verneuken… onder het uitroepen van ‘me to’… 

Mijn dochters leerde ik zich bewust te zijn van mannelijke driften, ‘heb morgen géén spijt van wat 

je de dag ervoor gedaan hebt’, leef bewust. Als een man je als jonge vrouw uitnodigt in zijn 
kleedkamer dan mag die zichzelf niet opdringen, nee, maar zowel mannen als ook vrouwen doen 
aan versieren. Er zijn evenzoveel tochtige vrouwen met dezelfde driften als bronstige mannen.

Het gaat allemaal over opvoeding, bepaald gedrag en MACHT leren herkennen. 

SEKS gaat vaak samen met MACHT en dat is altijd fout, gebruik je gezond verstand, wat een 
verneukt verstand niet meer heeft.

  

Macht zit echter overal, de ZORG bestaat vaak ook uit MACHT, macht van aandeelhouders 
bijvoorbeeld of het belang van een arts. De zorg die onbetaalbaar wordt, nonsens, de narcistische 
aandeelhouders willen meer geld vanuit de Macht van de Marktwerking van Rutte. 

De hele groep Eed dragers aan de Koning is een enorme Machtsgroep. 


Hoevelen laten zich misbruiken vanuit eigenbelang en als het belang niet behaald wordt klagen ze 
de seks-, huwelijks- of zaken-partner etc. aan.

Macht is ook als de zedenrecherche erachter komt dat een verdachte onschuldig blijkt maar de 
recherche dan reeds zoveel schade heeft toegebracht aan het leven van de verdachte dat ze de 
verdachte offeren vanuit belang van de zedenrecherche, ook dát is Machtsmisbruik. Doen ze dat 
dan? Já, dat soort dingen doén ze als het gaat om de belangen van Eed dragers te beschermen.


Je hoeft tegenwoordig maar te roepen ‘me to’ en het leven van anderen wordt direct verneukt. Die 
verneuking raakt dan niet alleen de betreffende maar ook de gehele omgeving.

‘Ja maar’ zullen velen denken en uiten. 

Overweeg goed of je bij een zedenaangifte of ‘me to’ dat moet gaan uitvechten via de media of 
zedenrecherche, ook dat kan namelijk lijden tot, of is in de basis al Macht gedrag. 
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Laat bij vage aangiften eerst een psychologisch expert ernaar kijken. Zedenrechercheurs 
verzanden namelijk zelf ook snel in een ‘tunnelvisie’ en/of verliezen het begindoel uit ’t oog, zeker 
als er belangen bij komen kijken als de verdenking mee valt.


Ik ken een simpele zaak die met een nalatenschap te maken heeft. 

Een vruchtgebruiker heeft de nalatenschap van haar partner na vele jaren door een Eed dragende 
Notaris op wettelijk onreglementaire wijze laten wijzigen. Zoiets heet fraude.

Een erfgenaam kwam daarachter, dat is dan simpel zou je zeggen, gewoon naar de rechter 
stappen maar omdat het over geld gaat is daar een Eed dragende Advocaat voor nodig.

Inmiddels loopt de afwerking van die nalatenschap over drie Eed dragende notarissen heen en 
schermt de Advocaat, welke door de erfgenaam is ingehuurd, de Notarissen af.

Bestaat dit gedrag écht zal de lezer zich wellicht afvragen? Yes!


Het ‘Sywert’je van Lienden’ van de Tweede Kamer. 

Waarom moet ik grijpen naar middelen zoals een dildo waar ik een LFG microfoon van maak en 
een piano die ik compleet verneuk om duidelijk te maken wat er aan de hand is met de wettelijke 
geluidsoverlast norm van de Rijksoverheid?

Omdat die Overheid wordt bemenst door medemensen die de Eed van Trouw aan de Koning 
hebben afgelegd en dáárdoor niet meer eerlijk zijn. 

HUH! 
Wat schrijf ik hier nou, Directeur van de AIVD Erik Akerboom. 

‘Omdat die Overheid wordt bemenst door medemensen die de  

Eed van Trouw aan de Koning hebben afgelegd zijn ze  

daardoor niet meer eerlijk.’        
Maar, dat is wél een feit.

  

Tevens is de invloed van het WEF, dat naar 

zeggen World Economic Forum betekent naar 

mijn huidige ‘denk-terroristische mening’ veeleer 

het WEVF, World-Economic-Verneuk-Forum waar 

de Elite met de meeste poen de Scepter zwaait.


Even: Een scepter is een staf, meestal voorzien van 

een dikker uiteinde aan de bovenkant, die geldt als 
machtsymbool van een godheid, koning of keizer en 

daarom tot de regalia behoort.

Een soort fallus symbool maar dan anders. 

    

afbeelding; Pixabay, Anaterate


Waarom wil het Vrije Westen niet inzien dat de oorlog in 
Oekraïne is ontstaan door de drang naar macht vanuit het WEF. 

 
Waarom durft geen medium te uiten dat Hare Majesteit 

Koningin Màxima twee functies in het WEF vervult en dat 

ook gewoon ter kennisname op de website van het 

Koninklijk Huis te lezen staat?


Nee joh, we gaan gewoon even naar, met hoe, de Eed aan de Koning dragende Tweede Kamer 
Leden, omgaan met de waarheid. 

Onder druk van al decennia gedoe over Laag Frequent Geluid overlast (ik ga dat hier nu niet wéér 
uitleggen) heeft de Commissie Economie en Klimaat van de Tweede Kamer zich inzake 
‘Technische briefing Expertisepunt Windenergie en Gezondheid over de mogelijke 

gezondheidseffecten van windmolens’ op 2 & 3 februari 2022 laten informeren door 
WETENSCHAPPERS, te weten:

dr. Elise van Kempen, senior wetenschappelijke onderzoeker Geluid en Gezondheid RIVM & 

ir. Oscar Breugelmans, senior adviseur leefomgeving GGD Amsterdam, 

dr. ir. Jan de Laat, LUMC,  dhr. Rik Harmsen, NWEA,  dr. Fred Jansen, NKPW.

Missen die mensen allemaal de basis kennis van geluid?  JA, óf er spelen eigen belangen.
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Wij hebben twee brieven ingediend bij de Tweede Kamer Commissie Economie & Klimaat, 
gewóón met de wetenschappelijke kennis & waarheid (ondersteund door empirisch onderzoek) 
inzake hoe en wat LFG eigenlijk is en wat het doet. Kennis gedeeld. 

De ontvangst van deze twee kennis brieven zijn officieel bevestigd. 

Het gepland debat werd opgeschoven. Bij het nieuwe debat stond het onderwerp niet meer op de 
lijst. Vraag gesteld aan de Griffie waar het debat was gebleven?  

De Griffie reageerde dat de Kamerleden een ingestuurde brief niet behoeven te behandelen maar 
dat was niet onze vraag. Uiteindelijk werd geantwoord dat het debat was verschoven naar eind 
september 2022. Ja ja…

Die twee brieven staan op beide websites narcistenbuster.nl & laagfrequent-bromtonen.nl

Het ging de wetenschappers om meer geld voor meer onderzoek. 

Dat onderzoek is nonsens.


Ik voeg even in wat mijn vraag aan de Griffie van de Tweede Kamer was;


‘Dank voor uw vlotte reactie,
evenwel was alle info die u in uw  re  schrijft mij reeds bekend.

Het gaat niet om het wel of niet inhoudelijk behandelen van de inhoud van onze brieven,
onze brieven zijn qua geschreven inhoudelijke waarheid namelijk een soort van ‘bombrieven' voor 
de politiek en economie.

Dat deze inhoudelijke waarheidsbrieven niet behandeld worden snappen wij dan ook 100%, u en 
wij snappen elkaar tussen de regels door dus ook heel goed.

Wat ik formeel weten wil is wanneer het debat plaatsvind over ‘windenergie en gezondheid over de 
mogelijke gezondheidseffecten van windmolens’ omdat er door diverse instanties tijdens de 
technische briefings aangegeven is dat ze miljoenen willen voor nóch meer (in ons denken ‘flut’) 
onderzoeken waarover politieke beslissingen dienen te worden besproken en genomen opdat we 
niet nóg méér, laat ik ze 'Sywert van Lienden Deals noemen’ krijgt waarbij je het woord 
‘mondkapjes' vervangt met 'nog meer nonsens onderzoek’ naar datgene wat ze allang weten.
Anders gezegd, wij de kennis middels de inhoud van onze brieven allang op straat hebben liggen, 
en wij door onze vraag op democratisch controleerbare wijze heimelijke achterkamertjes deals 
voor het nog meer geld uitgegeven voor nog meer nonsens onderzoeken om de bevolking nog 
verder mee te gaslichten kunnen voorkomen.

Dus is mijn op democratische gronden gefundeerde vraag; wanneer is het openbare debat over de 
gezondheidseffecten van windturbines of zit een en ander al in de politieke doofpot om de 
belangen van de WEF regering niet te schaden?

(mijn vraag gaat dus niet over 'of onze briefjes wel zijn behandeld', dat zou kleuter gedrag van mijn 
zijde zijn, die inhoudelijke waarheidsbombrieven liggen officieel al binnen de Tweede Kamer. 
Waarmee nu dus alweer wordt bewezen hoe de democratie met de waarheid omgaat. 
Als u begrijpend leest weet u impliciet ook dat ik vóór een werkende democratie ben. Het WEF, 
waar Hare Majesteit Koningin Màxima twee functies in vervult is daarentegen een voorbeeld van 
een niét democratisch bestuursorgaan.) 

Ik zie met belangstelling uit naar uw antwoord op mijn échte vraag, wanneer is het openbaar 
debat?’ 
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Nou, naast eventueel weer ’n nonsens rapport met achterkamertjes subsidie, is de afbeelding 
hieronder symbolisch hoe de mensen die de Tweede Kamer bevolken, omgaan met medemensen 
zijnde de burgers die Laag Frequent Geluid overlast hebben. 


Lied Van Kooten & De Bie: ZOEK JEZELF

 

Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets 

Soms net echt, maar meestal kitsch,  

want wie speelt er nog zichzelf 

Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was 

Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf. 

Zoek jezelf broeder, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. 

Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg 

Als je nou 's geen masker droeg, zou je dat niet beter staan 

Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op 

't Is een kwestie van een knop en die moet enkel even om. 

Zoek jezelf zuster, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. 

De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt 

En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood 

En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor 

Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. 

Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf. (3 x) 

Bron: https://muzikum.eu/nl/van-kooten-de-bie/zoek-jezelf-songtekst


afbeelding muis; Pixabay, Anaterate
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link naar youtube van Kooten & De Bie, klik op de foto/link 

Disclaimer 

Dit drieluik

‘Hoop versus donkere tijden’ met als subtitel ’en nou is het verdomme áfgelopen’ 

& 

‘Balletje Balletje 1572’

&

‘De Verneuking van Mensen door Mensen’ 


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.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 met de klimaat bril  op 
namelijk niet te redden door ‘denken vanuit economische waarden’.

Economische waarden betreffen altijd een valse 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 mijn stukken vormen één groot inhoudelijk geheel met elkaar voor zowel de website narcistenbuster.nl als ook 
websites HoeDenkIk.nl en laagfrequent-bromtonen.nl .
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