
19 september 2022

VERGIET ME NIET 

The Great Reset Door Gestuurde Chaos 
Voordat ik op 20 september 2022 voor de LEE 21 / 2543 WET BAST rechtszitting inzake het dB(A) 
Bedrog (LFG-ELF) samen met mijn vrouw naar de rechtbank Groningen ga om te beoordelen hoe 
de onpartijdige rechter met zijn geweten omgaat wilde ik in deze queeste, mijn ontstane visie op 
de gestuurde chaos der mensheid, uiterst kort uit de doeken doen. 


Deze visie zal u leiden naar de ELF (Extreme Low Frequency) Hertz golven waarmee volgens mij 
de waanzinnigen op de aarde vanwege een onderliggend doel de aarde bewust opwarmen.

Rob Jetten gaat u namens de waanzinnigen en De Minister van Onwelriekende Reuzel voor in het 
gebed der Economische Great Reset Macht. 


Dus wat is dat ELF… is dat een conspiracy of is dat oud VOC denken en waarop is dat dan 
gebaseerd. Komt dat vanuit de Vrijmetselarij, de Bilderberg Groep, de illuminatie oftewel uit de 
verzameling psychisch verlichte- of juist verzamelde waanzinnige-mensen van de psychische 
buitencategorie. 
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Net als ik op basis van op ervaring gebaseerde wetenschap gewoon kan stellen dat 83,33% van 
de Nederlandse rechters (afhankelijk of in een rechtszaak het belang van de overheid op het spel 
staat) partijdig zijn, denk ik dat ook zo’n 83,33% van de bevolking (inschatting) in het leven staat 
als verbeeld in de afbeelding hierboven; middels verdovende middelen, amusement en nep 
nieuws van o.a. de NOS een denk-visie krijgen als de wereld door een vergiet heen te bekijken.


Velen verdringen hun angst met drank feesten of seks, velen geloven de NOS en vertrouwen de 
overheid en …. bezien zonder dat te beseffen de samenleving / wereld door een vergiet.


Dat vergiet wordt van jongs af aan aangeleerd / aangepast op scholen en als de ouders reeds 
door zo’n vergiet kijken geven ze dat ook aan hun kinderen door. Kinderen die tegen zo’n 

‘kijken-door-een-vergiet’ protesteren worden als lastig / moeilijk dan wel als dwars geoordeeld.      


Deze vergieten worden, zonder dat het kind dat beseft, middels onderwijs van de Staat opgezet 
en pas als het aangeleerd-denk-script gedegen in het vergiet is komen te zitten (beklijfd) met 
psychische-montage-kit krijgt de jongere een afstudeer diploma.

Het hardnekkigste denkbeeld waarmee de jeugd wordt geïndoctrineerd is het denken vanuit het 
economische groei principe, het VOC denken waar oud Premier Balkenende zo’n fan van is, een 
manier van denken die in doorgeslagen vorm volledig dwars staat op Christen, Moslim etc. zijn.


Sensibiliseren, dan wel, het aanleren van un-principles / no-principles,  

het ‘gedéprincipieliseerd’ raken (ja die van de middelvinger) 

Heel veel mensen beseffen niet dat zij op aangeleerde wijze naar de wereld kijken via een ‘vergiet’ 
en hun denken daardoor wordt bepaald door wat door anderen voor hen is bedacht en dat 
‘vergiet’ middels slimme apparaten, 

‘smart phones’, wordt onderhouden.    


Ik beweer dit niet zomaar, ik heb zelf vele 
decennia geleefd kijkende door zo’n vergiet, 
ben een ervaringsdeskundige inzake het door 
narcisten en psychopaten voor mijn ogen 
gehouden blikveld van het ‘vergiet’ van hún 
voor mij gewenste manier van denken.  

Als het aan de Overheid zou liggen krijgt 
iedereen zo’n ‘stupid-phone’ ingebouwd in het 
vergiet dat velen onwetend al dragen. 


Dit hier rechts is was je ziet door een ‘vergiet’, 
een gaatjes-pan, mijn ‘stupid-phone’ kon het 
niet eens meer goed vastleggen, die raakte in 
de war tussen de achtergrond en voorgrond, 
zowel qua scherpte als ook het contrast en de 
algehele belichting.


Deze afbeelding hier rechts is exáct hetzélfde 
beeld als hierboven maar los van het ‘vergiet’ 
wat ik écht zélf zien kan mits ik mezélf bevrijdt 
heb van het door ánderen (opleiding/
omgeving) voor mijn ogen geplaatste vergiet.


Waarom willen narcisten en psychopaten, die 
ik ook graag ‘amberianen’ noem, dat jij en ik 
door zo’n vergiet heen kijken?  


(amberianen , ambtenaren, dat klinkt bijna 
hetzelfde)
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Dat bepalen van andermans denken doen machthebbers en narcisten omdat zij, zolang jij als 
burger of partner het geheel niet kunt overzien, zij macht over jou hebben en houden, dit doen zij 
vanwege hun verlangen naar macht omdat ‘amberiaanse’ mensen genieten van macht, 
doorgeschoten narcisten in hun denken steeds érger worden en uiteindelijk waanzinnigen worden.

 

‘Amberianen' lachen zelfs over jou als jij hun gedrag niet door hebt terwijl zij jou zwaar 
manipuleren en de gaatjes in je vergiet ook nog eens verder dicht pogen te smeren met allerlei 
ellende.


‘Het kenmerk van redelijkheid is dat ze zich altijd weer door de krankzinnigheid laat verrassen’ 
H.J.A. Hofland, 1989.


Voor ik verder in ga op de inwijdingsrituelen van de (verzamelnaam) ‘illuminatie’ eerst even een 
verlicht voorbeeld van conspiracy plannen welke conspiracy’s alleen kunnen bestaan via 

nep-nieuws van de main stream media en de gevestigde politiek en krankzinnigheid.

Zie hier onder een trotse foto van de Gasunie van de Eemshaven waar de MUREX van Shell begin 
september 2022 afmeerde, de Murex is een Liquid Natural Gas tanker.

Rob Jetten riep onlangs nog bij het debat over leveringszekerheid aardgas, dat hij dat bij het 
100% Staatsbezit zijnde Gasunie heeft neergelegd. 

In een van mijn vele naar onwelriekende reuzel geurende verzetsstukken heb ik indirect aan 
Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius de vraag gesteld wat en wie die Staat is? 


Dat deze tanker uitgerekend de ‘Murex’, wiens juridische thuishaven ‘piraten’ eiland Nassau is, is 
geen toeval, het betreft volgens mij dan ook 100% generatieve Koninklijke humor.


Onze rechtszaak LEE 21 / 2543 WET BAST op 20 september 2022 tegen de Minister van 
Economische Zaken & Klimaat gaat ten diepste over ELF als onderdeel van LFG, niet LNG (Liquid 
Natural Gas),  welke Extreem Lage Hertz Frequenties (ELF) worden verborgen onder het dB(A) 
bedrog. 

En wie stond er op 9 september 2022 trots met een middelvinger van 295 meter lang en 46 meter 
dik te pronken in de Eemshaven, de volledig gedéprincipieliseerde Minister van Klimaat & Energie 
Rob Jetten.

Rob Jetten is namelijk van D66 die allang is ingelijfd in de WEF illuminatie doctrine.
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Deze afbeelding is van het twitter account van ‘Van Jetten maar’ zelf, wat is Rob toch een grote 
WEFenier geworden.


Ik heb geen haat jegens het Koninklijk Huis, die energie krijgen zij niet van mij, wel heb ik schijt 
aan hun kapitaal, ik denk en voel op zielsniveau. 

Voelen bestaat op twee manieren, vanuit je ‘denken’ hetgeen kan leiden tot déprincipielisatie en 
tevens het voelen vanuit je lichaam met je intuïtie (innerlijk geweten).Puur denken vanuit je brein 
kan onbalans brengen dat weer kan leiden tot economische krankzinnigheid (VOC denken).  


Door hoe mijn leven verlopen is ben ik onbedoeld en indirect diepgaand autodidact opgeleid door 
Justitie Nederland zélf die op mijn 39ste mijn vastgekit ‘vergiet’ zelf per ongeluk deels hebben 
losgescheurd, die schade bracht (volgens mij ongewenst door de Staat) dat ik uiteindelijk mijn 
aangeleerd vergiet van mijn brein-denk-script en blikveld af kon krijgen om te herstellen. 

Daardoor heb ik wel een extra bloedhekel aan manipulaties, conspiracy’s en liegen en gaande dat 
proces heb ik mijn innerlijke principes niet laten déprincipieliseren en schrijf ik mijn stukken ter 
verspreiding van kennis inzake hoe de wereld naar de klote wordt geholpen door 
gedéprincipieliseerde mensen.    


Deze hele LNG conspiracy zag ik al een beetje in 2019 aan komen varen.

In oktober 2019 publiceerde ik drie stukken, ‘De Prelude’ in april 2019,

De Pil van EEN in oktober 2019 en De Crinoline ook in oktober 2019.

Die gaan allemaal over olie, aardgas, familie verbanden, en de voorspellingen dat we ‘later’ duur 
gas zouden inkopen van Multinational Koninklijk Huis (MKH) die met haar middelvinger 
opgestoken naar het onderzaat kijkt zoals Putin naar het Westen doet. Ik noem zoiets the-double-
fuck.  Is die oorlog in Oekraïne niet gewoon een groot psychopaten spel? Een spel der 
krankzinnige misleiding vanwege de grote reset van de economie om grondstoffen voor de lange 
termijn (over de ‘eeuwen’) veilig te stellen voor de rijkste families…  


Ik schreef in De Crinoline rond pagina 62;

“Eerst nog maar even de nieuwe MUREX (5) trots van Royal Orange Shell in LNG taal; 
Terwijl wij hier in Nederland onder aanvoering van Rob Jetten van Mattel en URGENDA van het 
aardgas af moeten is de verwachte groeispurt van de te Den-Haag gevestigde Koninklijke Oranje 
Shell GLOBAL met LNG (vloeibaar aardgas) voor de komende jaren wereldwijd +18%.” 
&

“LNG is niets anders dan vloeibaar gemaakt aardgas waar we in Nederland Urgent mee moeten 
stoppen en geen democratische partij heeft daar zoveel haast bij als SS-666. 
Kijk ook maar even naar wat CV’s van Marjan Minnesma (URGENDA) & Jan Rotmans (URGENDA) 
en dan zie je dat beider achtergronden zich bevinden binnen onderdelen van 
het Ministerie van ECONOMISCHE Zaken.”
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Die ‘Prelude’ is een drijvende LFG fabriek van Shell die permanent tussen Australië en Indonesië 
in voor anker ligt, net zo groot als twéé Murex’en en twéé Exmar FSRU S-188 die nu in de 
Eemshaven liggen tezamen, 488 lang, 74 meter breed, ik denk weleens dat MKH de grootste 
middelvinger heeft in de strijd onder de illuminatie waar ook de Bilderberg Groep onder valt.


Ook die LNG aanlegplaats in de Eemshaven was allang gepland en gebouwd, zelfs de vaart van 
de Murex naar de Eemshaven is logistiek gepland, dat is heel gewone logica. 

Rob Jetten riep in het Tweede Kamer ‘leveringszekerheid overleg’ dat ze die Eemshaven LNG 
haven in zes maanden tijd uit de grond hebben gestapt, wat een gedéprincipieliseerde van Jetje 
geven uitspraak van Minister Rob. 


De Murex (1) was heel lang geleden de eerste tanker van het Engelse bedrijf Shell, daarna 
kwamen de Murex 2, de 3 & de 4 en sinds 2017 de Murex 5. Afbeeldingen van de Murex 1 & de 
Murex 5 werden door Shell gebruikt bij hun vermeend 125 jaar bestaan waarvoor Koning Willem 
de Derde geld in de Bataafse Petroleummaatschappij stak waarvan Shell als transport bedrijf later  
onderdeel is geworden met haar tankers en de naam van de venture werd lang geleden Shell. 
Shell was gelijk bij de joint venture Koninklijk.  

Dan nog de verzwegen Grasberg vol goud op Kolonie Papoea Nieuw Guinea van Het Koninkrijk 
waarmee Multinational Koninklijke Familie het meeste goud had van alle machten. 


Zónder vergiet bekeken wilde de huidige CEO Alexander en CFO Máxima van Multinational 
Koninklijk Huis (MKH) in september 2022 naar de United States, Californië en Texas. 

Nabij Huston in Texas ligt de olie en LNG haven en sinds kort de ‘Golden Pass LNG’ bij Port 
Arthur. Vers gebouwd met veel geld van Qatar waar Multinational Koninklijk Huis weer nauw mee 
bevriend is. 

    

Op hun zakenreisje naar Indonesië wilde CEO W.A. ook speciaal toch naar Sumatra om even dicht 
bij de eerste vindplaats van de aardolie te zijn waar groot-opa geld in stak,’t is allemaal symboliek. 

Nabij Houston ligt Port Arthur met Lake Sabine, het is dé grote olie en LNG haven bij the Gulf 
alwaar de orkaan Katrina aan land kwam in 2005 en de ramp met olieplatform Deepwater Horizon 
in 2010 plaatsvond. De Murex (5) was net voordat de CFO van MKH aan kwam in Texas alweer 
uitgevaren richting de LNG Eemshaven vanaf de gloednieuwe Golden Pass LNG bij Port Arthur, 
welke nieuwe Golden Pass voor een wezenlijk deel gefinancierd is door de vrienden van MKH.


De Prelude ligt overigens nogal onder vuur door Australië vanwege de veiligheidssituatie en 
produceert te weinig. Shell topman Ben van Beurden is weg, is hij gegaan of de laan uitgestuurd 
want Ben was de man achter het LNG project. Oeps.

Twee Amerikaanse nieuws artikelen zijn aangehecht omdat er duidelijk een connectie is tussen 
Texas en de Prelude en de Prelude onder vuur ligt, evenals een fikkie in Texas bij een LNG  
voorbereidingsfabriek in Freeport.  


Port Arthur, waar die nieuwe LNG haven is, heeft nogal wat Nederlandse roots. 

Een wijk is genaamd ‘Nederland’, er zijn kades waar grote tankers olie kunnen innemen aan de 
kade genaamd Orange, de eigenaar van die Docks heeft nog de naam Sunoco, Sunoco werd 
weer overgenomen door Petronas uit Maleisië waar Shell zich óók bevindt, waar bevindt Shell 
zich tenslotte niet zou ik zeggen, Shell lijkt qua netwerk wel een beetje op het Vrijmetselaar 
netwerk, overal, overal waar de . zijn, waar de … zijn…


Sunoco is opgericht in Pittsburg in 1886, zo’n beetje ten tijde van de olievondsten in Kolonie 
Nederlands Indië. Hoe zit dat ook alweer, wilde Rob Jetten nu naar Pittsburg voor een Global 
Clean Energy Action Forum ten tijde van de Algemene Politieke Beschouwingen in NL…

Tja, hoe moet Jetten nou ook aan de bevolking met hun vergieten voor hun gezicht uitleggen dat 
de aardgascrisis van 2022 onder een zelfde soort conspiracy regie der grote verlichting tot stand 
komt als bij de eerdere zelfde soort oefening; ‘de olie crisis in 1973’.  

 

Ik heb in 2019 voorspeld dat de Prelude een ‘voorspel’ was tot iets anders…, het staat ten slotte 
ook gewoon op die mega schuit geschreven, Multinational Koninklijk Huis zou Witte Anjer LNG 
gaan aanleveren voor heel veel geld. Het werkt nu net als tijdens de oliecrisis in 1973, het WEF 
was in 1971 opgericht net als andere bijzonderheden toen plaats vonden. Er was in 1973 in 
Nederland nóóit een olie tekort, dat geloofden de “vergiet dragers” alleen omdat het hen verteld 
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werd, autoloze zondagen terwijl de volle mammoettankers voor de Nederlandse Europoort kust 
voor anker lagen omdat alle land-tanks vol zaten. 

 

Máxima zit in het WEF. Klaus Schwab is slechts een uitvoerder namens ‘de verlichtte’ die het plan 
al jaren hebben voorbereid. Net zoals aan dat hele LNG plan jaren van voorbereiding vooraf zijn 
gegaan, zo’n haven met alle transport leidingen leg je niet binnen 6 maanden aan.

Je kunt echt niet zomaar zo’n beetje overnacht een LNG haven maken van de Eemshaven en dat 
dan úitgerekend de Murex het eerste LNG komt afleveren, dat is psychisch echt ‘middelvinger’ 
werk. Kaag & Koopmans, ook slechts manipulatoren des volks maar wel met gegeven macht.	 	
	 

De fondsen van MKH worden laag over laag 
steeds dieper weggestopt onder Crinoline’s.

Teekay zou nu eigenaar zijn van de Murex, ik 
geloof daar geen reet van, er gaat voor MKH 
veel teveel waardevolle symboliek schuil 
achter de Murex.

afbeelding 125 jaar Shell (zie De Crinoline)


Voor ik bij de opwarming van de aarde uitkom eerst de inwijdingsrituelen der illuminatie… 

en perverse corps studenten van Groningen tot en met Maastricht…

Ik hoorde al eens over Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president Wopke Hoekstra 
dat zijn studenten bijnaam op de universiteit Wipke Hoekstra was. 


Over gedéprincipieliseerd gesproken 

De illuminatie zijn mensen die zichzelf verheven voelen & vinden boven de massa, die zélf denken 
dat zij ‘een verlichtte geest’ hebben. Op zich is aldus over jezélf denken al zeer hooghartig.

Neem studenten corps vereniging Vindicat uit Groningen die nogal vaak in het nieuws is geweest 
vanwege zwaar perverse toestanden. (er komt overigens nogal veel afgestudeerd gespuis uit 
Groningen in de politiek terecht)


De Vrijmetselaars is een internationaal verbreid en regionaal gestructureerd genootschap van 
mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en 
wederzijdse hulp. De leden worden vrijmetselaren (vrijmetselaars) (Engels: freemasons) of 
maçons genoemd. Ze spreken elkaar aan met broeder of zuster. Het is een genootschap met 
rituelen en is al eeuwen wereldwijd verspreid en aanwezig. Het WEF is ook zo’n ‘verlichte’ club. 


De illuminatie en de vrijmetselarij zijn nauw verbonden, eigenlijk hetzelfde. Ook daarin zitten 
groepen, loges etcetera. Bij de Vrijmetselarij doen ze aan inwijdingsrituelen, in drie niveau’s. Bij 
studenten corpsen (ha, corps, lichaam, lijk) zijn ze minder slim en pogen ze hun perversies, zoals 
gooien met urine tegen de eerstejaars en pogen de eerstejaars over elkaar heen te laten kotsen. 
Het risico als perverts in één kéér op een groep eerstejaars los te laten doet zo’n studentencorps 
vanuit hun eigen innerlijk denken van geestelijke en morele verheffing en aangenomen 
superioriteit. Dat de corpsen dat dénken klópt ook als je hún denken een beetje door krijgt. 


Vrijmetselaars hebben als symbolen de passer en winkelhaak in hun logo, ook hebben ze de 
hamer en de beitel, van oudsher ook wel een zwaard. Bij Vindicat hebben ze een vijl en een 
zwaard in hun logo. Soms ook met het alziend oog en schedels en botten.


Adam Weishaupt, zoek hem eens op, lees, kijk, bestudeer. Een soort Lucifer onder de broeders 
die in de 18de eeuw verstoten werd door de Vrijmetselaars vanwege Weishaupt’s extreme 
denkbeelden. Adam Weishaupt richtte de illuminatie op. Schreef boeken met extreme 
standpunten. Veel perverse seks. Ook waanzinnige denkbeelden zoals het WEF van Klaus 
Schwab en zijn gestoord filosoof Yuval Noah Harari er ook op na houden vanuit hun superieure 
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eigendunk (krankzinnigheid?).  Zoek het op en bestudeer het zonder dat vergiet voor je gezicht, 
zoek de gelijkenis der denk- dan wel waanzinnigheid.


Ik weet niet hoeveel viceminister-presidenten we anno 2022 totaal in het Nederlands Kabinet 
hebben maar de Staat verwacht kennelijk nogal wat… Wobke Hoekstra, Sigrid Kaag en Carola 
Schouten zijn alle drie Vieze-President, ik weet niet of zij ‘het’ dan ook met elkaar doen en wat 
‘het’ betekent weet ik dan, net als kabinetsleden daar last van hebben, ook weer even niet.


Ik weet wel dat er overal op bestuurlijke- en opdracht niveaus veel elitaire stapelbedden zijn dan 
wel met zwembaden, in ieder geval matrassen.

Ook in de aansturende wereld van de wereldbevolking bevindt zich een sturende groep der film en 
muziek industrie, ook wel de Cabal genoemd. Of de Illuminatie / Cabal volgens de lezer bestaat of 
niet, de muziek en film industrie maakt sturend steeds perverser materiaal. 

Laatst op de MTV VMA awards zag ik zelfs dat er bij een muziek nummer geheel naakt werd 
gedanst door mannen met een getinte huidskleur wiens al dansend rondslingerden enorme 
geslachtsdelen met digitale blokjes werden afgedekt, een ánder soort van ‘tafeltje… dek je’.

 

Ik heb geleerd te denken en te kijken ónder de Crinoline’s der psychopathie, ónder de stofwolken 
van de Elite, vandaar ook dat ik die hele LNG vertoning met de MKH Murex show in 2019 al zag 
aankomen, omdat ik het voorspel (Prelude) door had.  


Neem de seks party’s van domina Amber Heard, toen op 4 augustus 2022 aan het eind van de 
dag in de USA een artikel met foto’s werd gepubliceerd over zo’n ‘amberiaanse’ seksparty van de 
Elite met een foto van Amber Heard met Cara Delevingne en… nog een derde vrouw. 

Reed ’n vrouw zich de volgende dag, binnen nog geen 24 uur na verschijning van dat artikel, 
onder invloed van narcotica, op bizarre en nagenoeg zelfs mislukte wijze volledig te pletter.

Je kunt beperkt blijven kijken, zo de overheden en main stream media dat wensen, met een 
vergiet voor je zintuigen, je kunt ook kiezen je vergiet af doen en jezelf te gaan trainen om kritisch 
te gaan durven kijken naar vertellingen en gebeurtenissen. 

Ik heb nog niemand iets zien schrijven over het vergelijken van gebitten, je weet wel, de details 
van die dingen in je mond… de kenmerken, kwestie van een vrij & vergiet-loos brein hebben en 
daardoor wat opener kunnen kijken zonder je eigen denken te vertroebelend met ’n vergiet.

Wat wist die derde vrouw?


Als je namelijk mee doet of mee deed aan de wereld der matrassen waar de macht wordt 
verdeeld en cadeautjes worden vergeven kon je werk krijgen. Maar zat je in of op die matras mee 
te wippen diende je wel te zwijgen én had je de eigen ziel verkocht aan de macht en je raakt 
daardoor gedéprincipieliseerd. 

Des te perverser des te meer geraakt de mens gedéprincipieliseerd en er is géén terugweg.

Ik heb zelf nooit mee gedaan aan matras-hoppen, wel zaten mijn ouders in het Hilversums 
vakgebied waar zich her en der ook de Gooische Matrassen tussen bevonden.

Doen alsof het allemaal zo pervers is als geheimen naar buiten komen  is ook pervers of je beziet 
de wereld door een op jou aangepast denk-vergiet en weet daardoor niet beter. 


Om mee te kunnen doen aan de macht, aan de perversies, dien je te worden gedéprincipieliseerd, 
begin je aan dat proces kom je in de rattenval van de machthebbers terecht. Zeg maar in de 
wereld van de verbeeldingen van schilder Jheronimus Bosch die het in de 15de eeuw ook al zag.

   

Onlangs nog te Maastricht heeft het ‘bestuur’ (?) studenten aangesproken om 

“juist vanwege eerdere misdragingen bij andere verenigingen aan het begin van de avond de 
aanwezigen op het hart gedrukt om de regels en normen en waarden binnen de maatschappij te 
respecteren.” 

Het interessante aan die onbedoelde ‘slip of the tongue’ is als je het over ‘binnen de 
maatschappij’ hebt  je onbedoeld suggereert dat er zich voor hén kennelijk ook een werkelijkheid 
‘búiten de maatschappij’ bevindt. 


Illuminatie, Cabal, Vrij Metselarij, Bilderberg Groep, World Economic Forum, is allemaal ‘buiten de 
maatschappij’ en bestaat hoofdzakelijk uit de elite die een nogal hoge pet van zichzélf ophebben 
en gedéprincipieliseerd zijn want anders kan en mag je niet aan hun spel mee doen.
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Wat is nu toch het principe van die inwijdingsrituelen.

Het is de bedoeling dat de eigenwaarde van de persoon die wordt ingewijd, het ingebed 
intrinsieke eigen besef van het principieel besef van goed en kwaad uit die mens wordt gewist 
door zulke perverse rituelen uit te voeren dat er alleen nog een groepsgevoel ten bate van de 
grote machthebbers overblijft.


Er bestaan ook bedrijfstrainingen met dezelfde doelstellingen welke geleerde methodes je 
vervolgens wel mag gebruiken voor economische doelstellingen maar niet om mensen mee te 
helpen, zo manipulatief zijn die methoden. Vanzelfsprekend worden die scheidslijnen dan gewoon 
vergeten door de zichzelf geweldig verlicht vindende mensen.

De symboliek van die perversies zijn de gereedschappen in hun logo’s. Het werkt net als NEI en 
NLP die je zowel positief kunt gebruiken als ook negatief kunt misbruiken… net als seks.


Ga je met veel bier op een groep eerstejaars inwijden, feitelijk om bij de eerstejaars hun innerlijke 
normen en waarden te breken, kunnen de corpsen dat beter één op één doen, want als er sterke 
zielen zitten tussen hen  die als groep door het zittende corps besproeid worden met hun 
verlichte-urine en eerstejaars van de inwijding moeten kotsen komt dat in de openbaarheid.

Het gevaar van één op één rituelen door perverse studenten is weer dat ze dan zeer waarschijnlijk 
nóg verder gaan, de latere artsen en advocaten eigenlijk nóg véél vérder dan ze al té vér gaan.


Neem alleen al dat in de media kwam dat eerstejaars jenever moesten drinken rechtstreeks uit de 
bilspleet van een meerdejaarstudent. Of hoe komt het dat mannelijke korps studenten vrouwelijke 
corpsleden in gelegenheden waar ze bijeenkomen als groep gewoon hoeren noemen.


Hoe ontstaan die Banga Lijsten.

Wat moet een vrouw met zichzelf doen om bij zo’n corps-groep te mogen horen…, te worden 
‘ingelijfd’, door keurig haar door mannelijke corpsleden bij inschrijving opgestelde Banga Lijstje af 
te werken en ingevulde mannelijke korpsleden over haar heen laten rijden opdat haar innerlijke 
waarden teniet worden gedaan zodat zij later als politiek leider ook zelf zonder enige scrupules 
over de bevolking heen heeft leren wandelen alsof de bevolking slechts onderzaat is ten nutte van 
hun hoger doel, het doel van de illuminatie, de verlichtte die het beste voor hebben met… 
zichzelf… ?   ?    ? 

Wie weet eigenlijk hoe dat door vrijmetselaars bedacht bouwwerk van de illuminatie eruit ziet?


De grootste ziekte van de menselijkheid is wel de VOC aandelen gedachte.

Kun je denken dat Nederland daar wel veel mee bereikt heeft, maar ten kostte van wie allemaal!


Het WEF, Wereld Economisch Forum denkt in oude VOC waarden, vandaar ook dat het Great 
Reset fan Jan-Peter Balkenende niet snel genoeg gaat, want, ze zijn zo bang die illuminatie.


Weet je, binnen de in psychopathie verkerenden (illuminatie) zijn de mensen getraind onheil te zien 
aankomen omdat zij wéten wat ze flikken, ze zien onheil eerder aankomen dan de gezonde 
mensen met een beperkend vergiet, omdat de illuminatie het pervers plan bedacht hebben, zij 
hun doelen kennen en loopt hun ‘weten’ voor op mensen met een vergiet voor hun gezicht.

De Murex vaart inmiddels als dekmantel onder een andere rederij, die bank op Nassau bestaat 
niet meer maar er is wel zomaar een naamloze-privé-bank gevestigd van iets of iemand. 

 

Gerrit Zalm is net als ettelijke leden van de MKH dat waren, lid van de Vrijmetselaars. Drees van 
vroeger zat er ook bij. Kerkelijk leiders ook. 


Ik kan hier pagina’s over blijven vol kalken, daar zélf over nadenken is interessanter voor de lezer. 
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geen tijd geen geld geen mensen 

Op BlackBox zag ik onlangs Viola Holt spreken over de verdwenen kinderen, ze legde uit dat er 
iets anders achter de diverse ellende moet zitten welke door de (gedéprincipieliseerde red.) 
politiek worden weggezet als ‘geen tijd, geen geld, geen mensen’.


Net als het eerste LNG van de Murex gelost werd in de Eemshaven en het aardgas al vóór het 
gelost was reeds was doorverkocht naar het buitenland, vanwege de belangen van de MKH goed 
geregisseerd, is wat er gebeurt met corona, het stikstof gezeik, straks de ziek makende muggen 
van het One Health van Koopmans, de gascrisis, de geforceerde afleiding-oorlog in Oekraïne ook 
allemaal zo goed door gedéprincipieliseerde politici geregisseerd.


Zie ik spoken?!

Héy joh, ik heb een huwelijk van 30 jaar achter de rug dat 100% fake bleek te zijn omdat mijn 
partner leed aan een vorm van gedéprincipieliseerdheid waar ik stekeblind voor was vanwege dat 
ruk vergiet voor mijn smoel!!! 

Ik snapte het al die jaren gewoon steeds nét niet…, gewoon omdat ik door die gaatjes het geheel 
niet samen kon voegen, de verbanden miste. NU kan ik dat wél!


Als Justitie Nederland één fout met mij heeft gemaakt is het wel het in 1996 veroorzaken van 
scheuren in de kit-laag waarmee dat ruk vergiet op mijn smoel gelijmd was. De recherche noemde 
dat uitgesproken ‘zo, jij bent nu afgebroken, nu kun je weer opgebouwd worden’. 

Nou, die hufters hadden de verkeerde steen te pakken.

Justitie dacht, net als de Vrijmetselaars, dat de steen van mijn ziel niet zuiver glad was, het 
tegendeel was en is waar, dus bedankt klootzakken, ja klootzakken want de recherche zei tijdens 
de verhoren tegen mij dat ik hen wel ‘klootzakken’ mocht noemen, ik was en bleef te netjes, bij 
deze dus alsnog; alsjeblieft. 

Dat afbreken van mijn ziel bedachten zij om hun éigen fouten te verbergen om het ‘gebouw’ van 
hun normen en waarden overeind te houden.  


Alles dat nu anno 2022 aan ellende gebeurt is bedacht, niet in detail maar wel in grote lijnen.

De plannen om de aarde te redden voor het behoud van de grondstoffen voor de rijken komt van 
de Club van Rome. De haalbaarheid van zero-emissie kunnen ze vanuit het economisch V.O.C. 
denken alléén bereiken door het reduceren van de wereldbevolking, maar dát verzwijgen zij.

De denk beperking van hen die economisch denken is het V.O.C. verdienmodel van de 
aandeelhouder, dát is de ware kanker van de aarde. 

Denken vanuit winstbejag en macht is het soort vergiet dat gedéprincipieliseerde mensen in hun 
denkbeeld gebeiteld hebben staan en waarmee hun denken psychisch besmet is.  

  

Volgens mij wil de illuminatie / elite de wereldbevolking van nagenoeg 8.000 miljoen voor het jaar 
2050 reduceren naar 500 miljoen zielloze mensen om de aardse grondstoffen te beschermen voor 
hun eigen nageslacht. Dit doen zij door ‘natuurlijke’ rampen die zij zélf creëren.

Het belangrijkste gereedschap dat de illuminatie daarvoor gebruikt is psychische manipulatie, het 
de bevolking psychisch verblinden en angstig maken zodat de bevolking door hun vergiet 
depressief en apathisch wordt en uiteindelijk zelf wel wil ‘uitstappen’…. en nog iets…   

De grote denkfout is dat de illuminatie de sterke menselijke ziel vergeten, die innerlijke ziel ziet de 
illuminatie als ‘onwelriekende reuzel’. (waar heb ik die tekst gehoord en van wie?)


Velen denken dat onze strijd tegen de dB(A) geluid weighting (bromgeluiden) een beetje gezeur op 
de vlakte is vergeleken met de oorlog in Oekraïne. Het tegendeel is waar als je het groter en 
zonder vergiet voor je gezicht durft te bekijken. 

Als je de geluidsnormering voor overlast van de dB(A) eenmaal hebt doorgeprikt, het hele grote 
circus achter het dB(A) bedrog hebt doorgeprikt waar velen, ik schrijf VÉLEN vanwege de 
economische kanker aan mee werken (of die rechter ons op 20 september 2022 nou gelijk geeft 
of niet) wij HÉBBEN gelijk en het gaat niet om dát gelijk maar het gaat om de reden ónder dat 
gelijk, over hoe overheden (overheden die worden bevolkt door medemensen) vanuit 
machtsmisbruik met de bevolking omgaan. Het wetenschappelijk-dB(A)-geluid-bedrog is door 
iedereen die daar wat moeite voor neemt  zelf controleerbare herhaalbare wetenschap en keihard 
bewijs dat de gevestigde wetenschap het volk belazerd omwille van geld. 
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Maar dat bedrog durven doorzien lukt dus alleen als je het vergiet, dat je wellicht geheel onbewust 
draagt, eerst afrukt om de grotere realiteit te herkennen.  


Zo kan en ga ik niet inschatten waar Putin staat in het grote WEF spel, ik weet wel dat Putin zijn 
middelvinger opsteekt tegen MKH en MKH tegen Putin, er is namelijk genoeg aardgas, via 
Rusland was goedkoper en moeiteloos en betekende dus meer winst.

Een wereld met acht miljard mensen op basis van ‘V.O.C. winstbejag denkbeelden’ klimaat 
neutraal geheel op waterstof laten draaien kan alleen met heel veel minder mensen. 

Een ware gebalanceerde verandering voor iedereen kan alleen als de hele VOC denkwereld op 
basis van wetenschappelijke leugens weer terug gaat naar de mens als compleet mens geheel 
met een innerlijke ziel die één geheel vormt tussen denken & en intuïtief voelen.

V.O.C.-winstbejag-denken past niet in een wereld die in balans is. De illuminatie verzwijgen het 
doel van ‘minder mensen op aarde’ en benoemen dat omgekeerd als ‘samen’ & ‘voor elkaar’. 


Dat bolletje waarop we als mensen leven is inmiddels namelijk een wereldwijd concentratiekamp 
dat de illuminatie al eeuwen naar hun eigen denken willen vormgeven omdat zij zichzelf meer 
verlicht vinden dan de Deity en meer dan het onderzaat. 

Dat heeft de illuminatie gedaan door ‘de religie’ (eigenlijk spiritualiteit, eigen intuïtie, de innerlijke 
ziel) te vervangen met ‘de wetenschap’.

Let maar op, al die illuminatie WEF’fers beroepen zich constant op ‘de gefuckte wetenschap’.


Met het bewijs van het ‘dB(A) bedrog der wetenschappers’ hebben wij het hart van die nep 
wetenschap doorboord, het symbool van de aristocratie als in het hart van vampier Dracula, de 
bloedzuigende leegzuiger van de gewone mens, doorboord.  83,33% van de wetenschappers zijn 
namelijk puur verslaafd aan geld en net zo pervers als het geweten van zo’n 83,33% van de niet 
onafhankelijke rechters die slaaf zijn van de MKH.


Het wetenschappelijk heliocentrisch model van de ruimte (space) is net zo’n spacecake leugen als 
de wereldwijde dB(A) geluidsnorm. 

Voordat ik deze bewering er echter vergiet-loos in-kop eerst nog een vers nep-NOS-voorbeeld;


Op woensdag 31 augustus 2022 had de NOS weer een vaag NOS bericht met als kop;

“Wakker dier: Schouten hield ‘minder vlees’-boodschap uit campagne”.


In dat bericht werd een tabel van 
“Milieu Centraal” gepubliceerd. 

Daar ik zonder ’n vergiet NOS 
stukkies lees en al tijden inzie dat de 
illuminatie de wereldbevolking willen 
terugbrengen om een zero emissie 
samenleving te creëren met 99% 
slaaf/gevangene en 1% elite, miste ik 
iets in dat lijstje, namelijk de 
hoeveelheid CO2-uitstoot per kilo van 
het product ‘onderzaat’, zijnde één 
gemiddelde burger. 


Dus vroeg ik aan de wetenschappers 
van ‘Milieu Centraal’ via E-mail een 
antwoord op “of zij ook zo’n lijstje 
hadden met daarin meegenomen de 
‘mens’ “. 

Het verheugde mij op 12 september 
2022 een reactie op mijn vraag te 
ontvangen. 


“Beste Robbert, 
Hartelijk dank voor je bericht, altijd fijn dat mensen ons weten te vinden.  
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Een overzicht zoals je vraagt hebben we helaas niet, met name omdat de schadelijkheid van de 
uitstoot van stikstof sterk samenhangt met de plek waar de stikstof wordt uitgestoten. Anders dan 
bij de uitstoot van broeikasgassen, kan dezelfde uitstoot van stikstof op de ene plaats schadelijker 
zijn dan op de andere plaats.  

Meer informatie over stikstof kun je vinden op deze pagina: Stikstof - alles wat je moet weten | 
Milieu Centraal. Neem gerust contact op als er vervolgvragen zijn.  
Hartelijke groet, …… 
Onderzoeker Duurzaam consumeren en circulaire economie”

De NOS heeft de tabel van Milieu Centraal dus gequote en als je door een vergiet kijkt denk je 
wellicht ‘tjonge, jonge, ó wat wat erg allemaal, we gaan dood, aaahhhhh, help mij, méééh’.

Maar eigenlijk staat er niéts zinnigs in die tabel want impliciet wordt volgens Milieu Centraal het 
gebied weggelaten waarbinnen die ‘hamburger’ is gemaakt én Milieu Centraal heeft geen 
gegevens hoe een en ander zich verhoudt tot een mens. 

Geloof me of geloof me niet, hoeveel kilo’s CO2-uitstoot per ‘kilo product (mens)’ 
veroorzaakt één mens waarvan er zo’n 8.000.000.000 op de aarde poepen, oeps.

Als je op gedéprincipieliseerde wijze denkt is de keuze dan echt héél simpel, vraag maar 
aan Bill Gates van de Bill & Melinda Bende en aan illuminatie wetenschapsfilosoof 

Ayal Noah Harari van het WEF die mensen slechts beziet als gebruiksvoorwerpen. De 
wens van de nieuwe wereldorde is grondstoffen besparen en daarom dient het teveel aan 
mensen op humane natuurlijke wijze te worden gedecimeerd, dan wel goeddeels nihileren en 
resomeren zonder een revolutie te ontketenen. 


Dan even dat eerste inkoppertje voordat ik inkoppertje twee, die van het dB(A) bedrog gekoppeld aan 
de ELF zenders erin ga koppen. Als je een kots-zak hebt, nu ff klaarleggen…


Ik heb een app op mijn stupid-phone:  ‘FE Clock”, Flat Earth Sun, Moon & Zodiac.

Alleen voor mensen zonder vergiet hé, mét ’n vergiet veur de kop komt dit niét in je brein binnen.


Heel veel van wat mensen denken is hen aangeleerd en betreft heel vaak leugens. 

Neem alleen al Sinterklaas waarvan na jaren wordt verteld dat hij niet ‘waar’ is en daarmee leren 
kinderen dat liegen normaal is, ook van en door de eigen ouders. 


Ik kan het zelf gaan schrijven nu maar de zoveelste documentaire ‘The Worst Documentary in 
Existence...EVER - SciManDan’ (<— hot link) op Youtube kanaal ‘Flat Earth Sun, Moon & Zodiac 
Clock app’ vertelt het heel helder. Kijkt heerlijk weg, alles zit erin, alleen is er een detail waar ik 
anders tegenaan kijk, namelijk over hoe de aarde ellipsvormig beweegt.  Het heliocentrisch model 
is volgens mij én ‘FD Clock’ net zo’n vet bedrog als het dB(A) bedrog. 


Ik snap héél goed hoe moeilijk en wellicht eng het is je vergiet af te zetten. Uiteindelijk kom je er 
zonder vergiet wel achter dat bijna álles bedrog is.  Zelf heb ik de ervaring na vele decennia 
samen te hebben geleefd met iemand die geheel anders was dan de persoon waarmee ik dacht 
dat ik trouwde, die persoon dat bewúst deed om haar eigen gedéprincipieliseerde redenen. 

Ik weet waar het woord ‘pielen’, onderdeel van ‘gedéprincipieliseerd’, en de diepere betekenis 
daaronder vandaan komt, en ik ‘lul’ niet vrij rond in de ruimte.


Er zijn veel meer harde bewijzen dat de aarde veel vlakker is dan je is aangeleerd en wijsgemaakt 
op basis van aannames en bedenksels. De vergiet versie.


Als die ‘oorlog’ in Oekraïne nu eens als bedacht doel heeft de bevolkingen te verwarren en de 
economie op te blazen om de Great Reset erdoorheen te drukken… Dat zou namelijk kunnen.

Sinds 1995 werden de Vrijmetselaars weer toegestaan in Rusland…, onder Yeltsin die weer goed 
kon met Bush…  en ook onder Putin bestaan die Vrijmetselaars nog steeds. 

Roep niet zomaar dat ‘FE Clock’ nonsens is voordat je de ‘FE Clock’ docu eerst zonder vergiet 
voor je gezicht serieus te hebben bekeken, anders roep je slechts wat na, ben je een ‘na-aper’ 
van dat wat je is aangeleerd als vastgeklonken denk-script voor achter je vergiet (dat is mind-
control). 
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Dit is een afbeelding van de ‘FE Clock App’


Okay, inkoppertje twee


Dit tweede inkoppertje sluit aan bij inkoppertje één.

Dit stukkie is voor mensen die hun vergiet wél af hebben durven zetten of af hebben kunnen 
krijgen, de rest snapt het toch niet of ontkent het of wil het niet eens snappen, of doet niet eens 
een poging… maar vindt wél iets op basis van het ongefundeerde grote niets.


De kaart van de United Nations uit 1946 & 

de gepatendeerde Gleason’s new standard 
map of the world uit 1892.
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De wens van de illuminatie om de wereldbevolking te decimeren en één wereldorde te 
bewerkstelligen begon al toen de afgesplitste Vrijmetselaar Adam Weishaupt in de 18de eeuw 
werd weggezonden van de gevestigde Vrijmetselaars omdat Weishaupt in zijn denkbeelden te 
radicaal was, een van de meer dan 30 boeken die Weishaupt naliet is ‘de illuminatie’.

Paus Clemens XII verbood op 28 april 1738 zelfs dat katholieken vrijmetselaar werden.


Even een wikipedia hulpje: “Op 1 mei 1776 richtte Weishaupt de "Bund der Perfektibilisten" 
oftewel de Orde der Perfectionisten op met de hulp van (achteraf gezien waarschijnlijk fictief 
persoon) graaf van Saint-Germain (Meester Rakoczy) en baron Adolph Knigge (een vooraanstaand 
vrijmetselaar die pas in 1780 als lid aantrad en de orde in 1784 verliet na Adam Weishaupt te 
hebben beschuldigd van jezuïtisme). Weishaupt nam de naam "Broeder Spartacus" aan en 
hernoemde zijn orde tot Illuminati. De organisatiestructuur met lokaal opererende cellen die niet of 
zo weinig mogelijk op de hoogte waren van elkaars bestaan (waarvoor de structuur van de orde 
der Jezuïeten waarschijnlijk model heeft gestaan) werd later overgenomen onder meer door 
occultisten. Het was pas in 1777 dat Adam Weishaupt lid werd van de vrijmetselaars-loge 
"Theodor zum guten Rath", in München, alwaar hij trachtte zijn Illuminati-gedachtegoed in de 
doctrines van de vrijmetselarij te introduceren. Tevens gebruikte hij de vrijmetselarij om voor zijn 
eigen pseudovrijmetselaarsloge leden te werven.” 


Ayal Noah Harari van het WEF (en Klaus Schwab) zit in dezelfde psychische gedachtelijn als 
Adam Weishaupt, bestudeer de boeken van Adam Weishaupt maar als je jezelf tenminste hebt 
kunnen verlossen van je aangeleerd vergiet-denk-script.


O ja, de raketjes van Elon Musk die terug vliegen dan. Vergelijk de bewegingen gewoon even met 
de animatie filmpjes van The Thunderbirds van heel vroeger…., Thunderbird 3, erg leuk…

Je kunt je niet voorstellen hoeveel mensen meewerken aan de nep wereld die je wordt 
voorgehouden. Het is dat ik de bewijzen heb en mijn vergiet verloren heb want anders zou ik mijn 
éigen oude leven met een gedéprincipieliseerde niet eens geloven, waarmee ik wil uiten dat ik de 
eventuele enorme moeite van de lezer met het ‘onbekende’ héél goéd begrijp…


Door de ontdekking van het LFG (Laag Frequent Geluid) bedrog ontdekte wij dat ELF (Extreem 
Laag Frequent) onderdeel is van LFG. ELF is Extreme Low Frequency van 0,1 t/m 30 Hertz.

ELF wordt opgewekt met grote kracht en kunnen op afstand dingen met trilling vernietigen, ik ga 
al mijn uitleggen over LFG, bas geluid en ELF niet meer uitleggen, het bulkt van de ‘uitleggen’ die 
ik gemaakt heb voor vergiet-dragers op deze website en op laagfrequent-bromtonen.nl


In ieder geval kwam ik op de grondlegger van van alles, Nicola Tesla.

Met H.A.A.R.P. was ik in 2011 al bezig geweest. Weet u het niet, zoek het op. 

Dat onschuldig HAARP apparaat werd, volgens beweringen, rond 2011 allang niet meer militair 
gebruikt maar alleen nog maar gebruikt voor burgerdoelen. 

H.A.A.R.P. ‘was’ een proef station en een ‘ionosferic heater’, zeg maar gerust ‘is’. 

Als je zonder vergiet door de wereld gaat lopen geloof je bijna niets meer want het meeste is 
nonsens, veel dingen die je verteld zijn, blijken namelijk omgekeerd waar te zijn.


Koop het boek HAARP van Jerry E. Smith via Bol, kost nog geen 15 euro.

Gaat helemaal terug naar Nicola Tesla.   

Leuk leesvoer, makkelijk leesbaar, helaas niet vertaald.

Alleen geschikt voor vergiet-loze mensen.

Niet Hedy Lamarr vond de radiografische besturing uit voor Torpedo’s, dat had inderdaad Nicola 
Tesla al veel eerder gedaan. Tesla was echter nogal een beetje een ‘type’, dat schijnt aan de naam 
te hangen.. Elon deed mee aan de lesbische macht feestjes met Amber en Cara, vandaar ook 
woke, lekker wokûh vandaag een man, morgen een vrouw, lekker neukûh op de matrassûh .…


In ieder geval, we hebben tijden chemtrails gehad, deeltjes die in de lucht werden verspreid en 
uiteindelijk ervoer ik altijd hoe warm en broeierig het dan werd, het spul verspreidde zich, de 
blauwe lucht verdween er achter en er werd wel verteld dat het was om de warmte van de zon te 

remmen. Mmmm 🧐 
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Toen we dat corona-griep-feest hadden, op basis waarvan de massa vergiet dragers allemaal 
werden gemanipuleerd tot het nemen van genetische manipulatie spuiten werd de blauwe lucht 
steeds weer blauwer, de chemtrails bleven weg.


Heden is er chaos, Schiphol is ’n puinhoop, Shell NLG Prelude is ’n puinhoop, personeelstekort 
puinhoop, jeugdzorg puinhoop, politieke puinhoop, stikstof puinhoop, natuurrampen puinhoop 
etc…


Werkten die chemtrails met aluminium zweef deeltjes niet omgekeerd, om bepaalde warmte tegen 
te houden van de aarde, niet van de zon maar mogelijk van de opwarming door experimenten met 

heel veel ELF zenders?  DISCLAIMER; CONSPIRACY 👹 👻 onwelriekende reuzel 🐷 , Koopmans 

één Gezondheid muggen 🦟 🦟 🦟 .  

    

Klaus Schwab vertelt zelf openhartig dat hij in veel regeringen de politieke bezetting om heeft 
gewerkt naar meer dan 50% van mensen die bij hém op zijn WEF school hebben gezeten.  

Ook was het zo dat ik in 2011 nog oude overheidstukken terug kon vinden waarin stond dat 
HAARP toén nog behoorde tot de terroristische bedreigingen, dat is inmiddels allemaal gewist.

De regeringen behoren inmiddels voor meer dan 50% tot de Loge van Klaus Schwab, dat valt niet 
te ontkennen want Schwab vertelt het zélf, de meesten snappen het alleen niet omdat ze door 
hun mind-control overheidsvergiet heen kijken.

De discussie over HAARP en haar ELF straling is dan ook volledig verdwenen. Wat schreef ik in 
2011 al over HAARP en ELF, wat vanzelfsprekend allemaal nonsens en reuzel  conspiracy is 
volgens D66, VVD en ChristenUnie. 


Sinds er bijna niet meer wordt ge-chemtraild gaat de opwarming van de aarde veel sneller, zo’n 
opwarming heeft tijd nodig, de échte opwarming begon in 2011. Al jaren heeft de overheid het 
steevast over koude winters, wij hebben echter al heel lang geen echte koude winters meer. 

Nu anno 2022 draaien de ELF zenders wellicht op volle toeren, of niet, de waarheid vertellen de 
verlichte illuminatie elite toch niet.


Bilderberg Groep is een buitenbeentje omdat zij een deel van de inhoud van de Grasberg in bezit 
hebben gekregen, die Nederlandse naam ‘Grasberg” is een verbastering van ‘wat er ónder dat 
gras zat; GOUD.

Dat gaf de MKH een buitencategorie positie binnen de illuminatie.

Straks gaat het over wie draagt de Vaandel van de Nieuwe VEC Wereldorde, de Verenigde 
Europese Compagny. Maar Rusland, de VS en China lijken zich niet, of juist ook wel over te geven 
aan die nieuwe wereldorde, ik denk dat de US en Rusland vele slimmer zijn en zij Europa zichzelf 
te gronde laten richten, de US en Rusland gebruik maken van de kennis der psychopathie, te 
weten; echte psychopaten gaan vanuit hun ziekelijke drang naar macht zó vér dat zij uiteindelijk 
zichzélf de nek omdraaien, maar wel met zoveel mogelijk slachtoffers, zie Amber Heard, Jeffrey 
Epstein, dat soort. In Rusland vallen belangrijke olie-mensen overal uit ramen, is dat de geheime 
dienst van Rusland, China of de US?


Kijkende naar de vlag van de UN en de 
Gleason kaart van een platte aarde en de 
afbeeldingen die ik verderop ga bijvoegen van 
climateviewer.com , zoek daar even de 3D op 
van de HAARP Heaters en ELF zenders —>


Die website gaat uit van een ronde aarde. 


Bezie de kaarten van de ELF zenders, van de 
‘ionospheric heaters’ op het noordelijk 
halfrond en plaats die dan in je intuïtief denken 
op de Gleason wereld kaart. 


Besef ook dat bij een vlakkere aarde de ionosfeer vermoedelijk veel meer de vorm van een 
parabool heeft en de stralen van al die ELF zenders met hun warmte straling dan meer gebundeld 
weerkaatst worden.  Ach ja, geniet van je vergiet.
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Mocht je even kunnen lezen met je denk-script-vergiet af, denk er dan even aan dat bijna alle ELF 
Heaters staan tussen de evenaar en de noord pool en het enige netwerk dat ik ken die dit 
wereldwijd plan zou kunnen overkoepelen is het netwerk van de elite binnen de Vrijmetselaars en 
de United Nations en World Health Organisation zijn allemaal maskers jegens de vergiet-dragers. 


Verder betreft het wereldwijd dB(A) Weighting bedrog, een bedrog vol van ELF, gelieerd aan de 
ELF Heaters, als je dat dB(A) bedrog snapt, snapt wat ELF aan overbelasting geeft inclusief het 
opwarmen van je lichaam, ziektes veroorzaakt zoals vibro akoestische ziekte en mogelijk 
parkinson verschijnselen, besef dan ook dat overheden wereldwijd doen alsof ELF geen enkel 
probleem is, ELF wordt uitgegumd met het dB(A) bedrog, dan zou je wellicht ook kunnen snappen 
wat ELF in het groot zou kunnen doen. Stikstof, hoezo, —> HAARP & ELF zenders wellicht…


Dat je lichaam gaat trillen en je spieren verstrakken en je aanvallen krijgt van warmte zijn 
verschijnselen waarvoor door de wetenschap niét naar de leefomgeving wordt gekeken, ze 
schrijven dan pillen voor, wij noemen die pillen Parkinson- en Reumapillen, niet dat ze helpen 
maar wellicht juist de klachten verergeren, velen raken aan die pillen verslaafd en big pharma 
verdient er goud aan en het strookt volledig bij de wens van de elite, des te meer mensen op 
‘natuurlijke wijze’ sterven, des te beter voor de doelstellingen 2050.


Wat te denken van al die 5G modems thuis en 5G zenders, 5G WIFI steunzenders in je woning, al 
die WIFI signalen opgeteld, al de energie die dat verbruikt tezamen, wat warmt dat allemaal op… 

 

Ik ga nu gewoon verder wat plaatjes plakken.      

Geniet van het langzaam door de illuminatie opgewarmd worden door hun heaters met je 
ondermijnde lichamelijke weerstand door Hugo de Jonge en zijn doorwrochte wetenschappers 
bedachte volstrekt onschuldige MRNA ‘zorg’ prikjes. 


Ik heb al zo vaak geschreven over de film Soylent Green, 
gemaakt in 1973 met een voorspelling hoe er in 2022 met de 
bevolking omgegaan zou worden.

Noem het een conspiracy of niet, het laat in grove lijnen zien 
dat er heel veel gepland is en dat herken je niet met een 
vergiet op je gezicht.

Dus geniet gerust verder van de NOS en proost.   


 

	 	 	 	 	 Gôh, kwam onlangs dit weer voorbij, dit moet nog effe;





Weet je, het is dweilen met de kraan 
open als de basis van een gezonde 
democratische samenleving, 

dé Minister voor de stabiliteit van een 
democratie, Minister van Justitie en 
Veiligheid Dilan Yeşilgöz- Zegerius 
politici en anders denkenden op o.a. 
haar wanbeleid wegzet als 
‘onwelriekende reuzel’.


Dus gelijk maar een afsluiting van dit 
conspiracy stuk… genaamd….;
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Minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz- Zegerius 

Ook ik voel me als kritische verzetsdenker door Dilan aangesproken als ‘onwelriekende reuzel’. 


Okay Dilan, vanaf 1996 zijn alle opeenvolgende Ministers van Justitie Nederland verantwoordelijk 
voor het door henzélf vervaardigen, in bezit hebben, verspreiden en misbruiken van 

valse-kinderporno als vals bewijs die ze A - niet erkennen en B - niet opruimen en dus is deze 
fantastische Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius op basis van doorgegeven verantwoordelijkheid 
(erfenis, lijk in de kast) ook verantwoordelijk voor die valse-kinderporno, een zéér zwáár naar 
verrotte reuzel riekend wegend strafbaar feit.


Ik begon, na de valse-zedenaangifte in 1996 waarbinnen ik onder verantwoordelijkheid van de 
voorganger van Dilan Yeşilgöz-Zegerius psychisch geheel gesloopt werd, begin 2000 weer 
voorzichtig te werken als cameraman voor RTV-Drenthe, je weet wel, een van de club regionale 
zenders met journalisten. 

Op een dag had een Drentse zorgverzekeraar bedacht dat ‘een kaart in de meterkast met 
gegevens over de bewoner kon helpen bij plotselinge noodsituaties’, dus daar ging RTV Drenthe 
een onderwerp (nieuws item) over filmen.  Probleem was dat er geen ‘visualisatie’ voor dit 
televisie onderwerp was, die kaart was slechts nog in het stadium van ‘een idee’. 


De uitzending moest wel gevuld worden en de zorgverzekeraar te Assen schoof een mooi ogende 
medewerkster naar voren als woordvoerder. 

Ik zou nog zeggen woordvoerdster maar dat stinkt in woke naar reuzel, het moét zonder pik of kut 
zijn tegenwoordig, dat mag alleen nog maar op machtsmatrassen. 

Ik was een zeer ervaren cameraman met verstand van belichting en ik lichtte deze dame mooi uit 
met het weinige aan professionele locatie lampen die RTV-Drenthe toen nog maar in bezit had. De 
dame in kwestie droeg een glanzende licht beige blouse en had een prachtige boezem en als 
professional gaf ik haar een ook mooi tegenlichtje. 

Normaliter werden iedere dag na een uitzending op de redactie de items van de dag ervoor op de 
redactie samen na-besproken, ook of er genoeg visualisatie bij het onderwerp was gebruikt. Ik zat 
die dag toevallig bij de redactie bespreking. Het qua visualisatie zeer beperkt item dat ik zelf had 
opgenomen werd ademloos bekeken, iedereen zat genietend naar ‘het mooie plaatje’ te kijken.


Nou, op 12 september 2022 heeft Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius namens de Koning eindelijk  
kleur bekend dat Nederland een Dictatuur is en géén democratie of … Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
moet pér diréct uit haar ambt gezet worden en vervolgd worden voor opruiing. 


Let even op bij het volgende, ik ga nu puur het ‘gedrag’ vergelijken, niet de poppetjes en niet wat 
er gebeurd is. Vergelijk het gedrag van Joseph Goebbels op 9 november 1938 met o.a. de tekst 
“Moet ik u vertellen tot welk ras het vuile zwijn behoorde….”, zwijnen behoren tot de groep 
varkens, en bekijk het gedrag van Leni Riefenstahl met haar media propaganda. 

De Minister van Justitie & Veiligheid Dilan verlaagde democratisch gekozen Tweede Kamer Leden 
met stinkend varkensvet en de reguliere main stream media brachten dat op 13 september 2022 
zónder enige vorm van kritiek.

Hoe fucking lang schrijf ik al over wat eraan komt en wat wil D66 NIET; dat je het gedrag voor de 
Tweede Wereld Oorlog vergelijkt met het gedrag van de huidige politiek in 2022.


Als Het Staatshoofd nu niet ingrijpt erkent de Koning Willem-Alexander impliciet dat Nederland 
een Dictatuur- en het grondgebied Nederland Zijn Kolonie -is.

Ik heb het al zo vaak geschreven, LEES ‘Het Statuut Voor Het Koninkrijk’ en je snapt dat het 
vastgelegde WETGEVING is. 

Mensen met een vergiet voor hun blikveld gaan dat niet doen en hebben een ‘eigen’ menig 
gebaseerd op aangeleerde gegevens. 

In dat Statuut Voor Het Koninkrijk staat duidelijk dat de Regering ván het Staatshoofd is en dat de 
Ministers ván de Koning zijn, De Staat = De Koning, De Koning = De Staat en de Minsters zijn Zijn 
knechten die verantwoordelijk zijn voor … zijn Multinational….
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De Murex is ondertussen alweer op weg naar Port Arthur om 
LNG op te halen en wie weet, is dat gas als het in de 
Eemshaven aankomt alweer doorverkocht aan het buitenland. 


Het verhaal dat Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius op de 

HJ Schoo-lezing vertelde rammelde van de psychopathie, 

zij mixt alles en draait alles om als een perfecte propagandist, 
dat narcistisch omkeren doet zij ‘goed’ maar welke 
bedoelingen liggen daar ónder is de vraag waar vergiet-
dragers niet naar kijken, dat niet snappen, niet door willen 
hebben…

Dilan speelt slachtoffertje met een lief stemmetje en een mooi 
uiterlijk en stort haar naar varkens-gier-riekende-taal uit die 
niet strookt met haar zielig verhaal, zij is gedéprincipieliseerd.


Zaterdag 17 september 2022, nog even een plaatje van de ‘SchipAtlas van Maritime Optima’ waar 
de Murex van de Grote Adelhouder van Shell zich bevindt zodat de Nederlandse slaven alleen 
nog maar duur gas hebben, zó mooi hé als het abnormale normaal is geworden.       

Deze afbeelding is speciaal voor minister Rob Jetten en de andere Stikstof bestrijders in 
Nederland. Deze afbeelding toont ‘tankers’ en dat boogje links met dat rode puntje, dát is de 
actuele Murex locatie die duidelijk op weg is naar Port Arthur in Texas. 


Leg de Nederlandse aanpak van de stikstof problematiek eens op deze wereldschaal van tankers.

Leg Koningin Máxima eens op de WEF weegschaal, of juist omgekeerd.

Zaterdag 17 september 2022 een nieuwe video van de ‘NOS op 3, Explainer (uitleg)’, ’Waarom er 
(nog) Royals zijn’, wat NEP-NOS niét uitlegt en weg laat is; ‘Het Statuut voor het Koninkrijk’.


Op de website ‘www.denederlandsegrondwet.nl' staat namelijk het volgende; 

‘Het Statuut voor het Koninkrijk vormt sinds 1954 een overkoepelend document van een 

hogere orde dan de Grondwet.  
Met het statuut staan Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten als gelijke landen binnen het 
Koninkrijk.  
De Grondwet dient het Statuut in acht te nemen.’


Het Statuut staat dus BÓVEN de grondwet 😁 😜 🤓 😵💫 , gefopt…
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Shell is nóóit Nederlands geweest, wel Koninklijk, Shell was slechts gevestigd in Nederland. 

Shell is nu ook niet Engels, Shell is daar alleen ‘gevestigd’.

Shell is goeddeels eigendom van niet aan een Staat gebonden Adelhouders. 


De LNG Tanker Murex heeft als thuishaven Nassau in de Bahama’s, héél véél Tankers hebben als 
thuishaven Nassau, waar ze niet eens kunnen aanleggen, Nassau is een brievenbus thuishaven 
voor Tankers die eigendom zijn van Adelhouders. Op Nassau zat vroeger ook piraat Blackbeard.


Als je naar de SchipAtlas van Maritime Optima kijkt en even aan Rob Mattel-Jetten en aan het 
stikstof beleid denkt, dan schiet je toch in de lach van zulke krankzinnigheid, dan WEET je toch 
gewoon dat het beleid niet klopt en de schijn democratie krankzinnig is geworden. 

De schijn democratie is eigendom van de Koning als beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk 
en alle Tweede Kamerleden en het Kabinet is vleugellam omdat zij hun Eed hebben gegeven aan 
de Koning omschreven in het Statuut voor het Koninkrijk.

Je kunt de Koning niet eens afzetten met een referendum, noch stemming, ook dan behoudt de 
Koning als beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk vetorecht boven de grondwet en dan 
moet er een tweede ronde komen en moet de Koning zélf beslissen of hij weg vliegt.   


De LNG Prelude van de Grote Adelhouder van Shell is overigens ook een beetje in de problemen, 
als de Great Reset van het WEF nou net zo problematisch wordt als de productie problemen van 
de Shell Prelude, wie weet is er dan nog een prakje hoop. Niks geleerd, de gedéprincipieliseerde 
elite is nog steeds de oude normale koloniale slavendrijver onder democratische saus, 

de gehaktbal in de jus maskerade.


En uh, wat Goebbels er op 9 november 
1938 uitkraamde aan propaganda teksten 
over ’n ‘Joods zwijn’ leidde ertoe dat aan 
de Führer getrouwe burgers met vergiet in 
de nacht van 9 op 10 november 1938 het 
recht in eigen hand namen en daaruit 
ontvlamde de Kristalnacht. Misschien heeft 
Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius dát 
belangrijk detail even gemist in haar 
Elzevier Schoo betoog… 

Elzevier die, geheel anders dan het ANP,  
haar werk tijdens 40/45 neerlegde. 

Gaat Minister Dilan nu zelf de beklade voordeur van Thierry Baudet overschilderen als taakstraf. 
De Kristalnacht is de geschiedenis ingegaan als ‘heel erg fout gedrag’. 

Er is niet alleen Turkse geschiedenis Minister Dilan, ook West Europese.


In januari 2011 schreef ik een essay; “Hoe Denk Ik, alles is omgekeerd”, hoedenkik.nl. Dat 
omkeren geldt voor de inhoud van de HJ Schoo-lezing van Minister van J&V Dilan Yeşilgöz-
Zegerius haar opruiende en ronduit bedreigende teksten aan anders denkenden. Héél érg foút.


Verder wat naslagwerk-afbeeldingen voor je eigen vergietigheid op de volgende pagina’s met 
twee nieuws artikelen van Western-Australia-Today over Shell’s Grote Voorspel; de Prelude.


Op die Gleason New Standard Map Of The World is op 15 november 1892 overigens nog patent 
afgegeven in Engeland, Frankrijk, Canada, Denemarken, Zweden, Duitsland en Oostenrijk onder 
de noemer van ‘Time Calculator’ mét Antartica erop ingetekend net als in de documentaire van 
‘FC Clock’. 


Ik ben er enorm trots op nog onwelriekende reuzel te zijn, ’n peloper, een verzetsstrijder met 
woorden en dat ben ik véle mále liéver dan dat ik een gedéprincipieliseerde verrotte ziel heb.


Geheel volgens de FPK methode, da’s even wennen; ’noem de waarheid bij de juiste naam’; 


Welkom in Dictatuur Nederland 
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afbeeldingen van Maritime Optima

ieder blauw puntje is een tanker.

het rode puntje is LNG tanker Murex op zaterdag 17 september 2022 op weg naar Texa
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This was published 3 months ago

Shell, Seven Group invest $3.5b in Crux gas
for Prelude as unions take action

By Peter Milne

May 30, 2022 — 2.37pm

Shell and Seven Group have sanctioned the $US2.5 billion ($3.5 billion) Crux gas field off

Western Australia’s Kimberley coast to supply the world’s largest vessel – Shell’s Prelude

floating LNG plant – on the same day unions gave notice of industrial action.

The announcement comes one week into the prime ministership of Anthony Albanese, who

said he wants to be remembered for action on climate and is under pressure from the Greens

to stop all new fossil fuel projects.

Business Companies Gas
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Wood Mackenzie analyst Michael Song said without Crux, before 2030 the 488 metre-long

Prelude would not have sufficient gas to operate at full capacity.

Prelude was meant to be the world’s first floating LNG plant and a prototype for Shell to

deploy globally to develop gas in remote areas that would otherwise be stranded.

Shell initially planned to tap the nearby Concerto field after the initial Prelude reservoir was

drained, but later analysis showed Concerto would be less productive than expected, forcing

Shell to source gas from Crux, 160 kilometres away.

Construction of Crux will start this year with the first gas from an unmanned platform with

five wells expected to flow in 2027.

The disappointing Concerto reservoir is another setback for a project that has fallen well

short of most metrics that determine a successful project.

Shell never released the cost of Prelude, but is understood to be at least $US17 billion,

compared to the estimate when it was sanctioned in 2011 of about $12 billion. First export

of LNG was delayed and since it commenced in 2019 production has been unreliable, with

negligible output for most of 2021.

Emissions have been much higher than planned due to burning, or flaring, of excess gas

during the shutdown.

Offshore safety and environment regulator NOPSEMA has twice taken the rare step of

Gas from Crux will be piped 160 kilometres to supply Shell’s Prelude floating LNG vessel. SHELL
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ordering Shell to cease production until safety issues were fixed.

A complete power failure in December 2021 left more than 200 crew without basic amenities
and critical safety systems. NOPSEMA allowed production to restart in April.

Song, who estimates Crux will cost $US2.5 billion, said with long-term gas supply secured
Shell needed to ensure there were no more technical problems, so it could benefit from
current high LNG prices.

However, when gas from Crux is planned to be available in 2027 the market could be less
friendly to sellers.

“Across 2026 to 2028 we expect more than 100 million tonnes a year of new LNG supply to
enter the market from Qatar, the US, Nigeria and Canada,” Song said.

Seven Group is reported to have been trying to sell its 15 per cent stake in Crux for the past
six months. The unreliability of Prelude would deter buyers as their revenue would stop
every time the vessel shuts down.

Production at Prelude may also soon be affected by industrial action after the Offshore
Alliance issued Shell a formal notice of protected industrial action on Monday listing 19
activities that would be banned at various times from June 10 to June 21.

A Shell Australia spokeswoman said it worked hard to provide a strong employee value
proposition for its employees.

The Crux field is in remote waters more than 600 kilometres west of Darwin. SHELL
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Shell gas and renewables director Wael Sawan said gas from Crux would help Shell’s Asian

customers move from coal to gas as a cleaner-burning fuel.

The overall climate benefits of selling more gas into Asia are disputed. A CSIRO report

commissioned but not released by Woodside found that increased gas exports from Australia

could prolong the use of coal, displace renewables and increase emissions in Asia unless

there was a global carbon price.

NOPSEMA has approved an overarching offshore project proposal for the Crux development.

NOPSEMA must now approve environmental approvals for each stage of the project and its

assessment is likely to consider the indirect, or Scope 3, emissions of Crux gas.

In March former resources minister Keith Pitt attempted to stop NOPSEMA from

considering these emissions.

The Business Briefing newsletter delivers major stories, exclusive coverage and expert

opinion. Sign up to get it every weekday morning.

Peter Milne covers business for WAtoday, The Age and The Sydney Morning Herald with a focus on

WA energy and mining. Connect via Twitter or email.
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Shell’s Prelude gas ship hit by safety, crewing
and industrial problems

By Peter Milne

June 10, 2022 — 5.00am

Shell is running its $23 billion Prelude floating LNG plant with critical positions filled by
crew who are not fully qualified, and more than 200 safety alarms out of action, ahead of
industrial action due to start on Friday.

Gas exports recommenced from the world’s largest floating vessel just two months ago after
it was shut down for four months following a complete power failure in December that the
offshore safety regulator said could have led to a “catastrophic failure”.

National WA Gas
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Now, more than 200 smoke and fire alarms are out of action where the crew live at the rear
of the vessel, and in the machinery spaces below.

The Offshore Alliance, the union that covers many of the 200-plus Prelude crew, said in a
letter to the National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority
that Shell became aware of the issue on Tuesday while loading an LNG carrier, which is a
time of heightened safety risk on Australia’s most complex and unreliable offshore facility.

“Shell continued to operate and failed to treat the failure of their fire-suppression systems
as a pressing emergency to be rectified,” the union said.

“The actions of Shell are putting the health, safety, and lives of all crew members at risk.”

A Shell spokeswoman said the alarm issue did not impact the ability to safely operate the
Prelude and there were no impacts on production.

Shell documents seen by this masthead confirm the number and location of alarms out of
action. The company classified the problem as causing a medium risk of a fire “leading to
personnel injury or multiple fatalities” if it could not be contained.

While the alarms are not working, crew have been instructed to regularly inspect areas and

The 488m-long Prelude can accommodate more than 200 crew whose living quarters are protected

from the gas-processing equipment by a giant blast wall. SHELL
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tell operators in the control room to initiate responses, such as sprinklers, that would

normally be automatic.

On the Prelude, off Western Australia, workers live adjacent to the equipment that cools gas

to a liquid for export, unlike onshore LNG plants that are designed to keep as many workers

as possible a safe distance from the gas.

The Prelude also has a shortage of control-room operators with sufficient training and

qualifications, in part due to COVID-19. A number of positions have been filled by crew with

lesser skills under deviations from Shell’s normal safety requirement approved by Prelude’s

management.

The Offshore Alliance, a joint venture of the Australian Workers Union and the maritime

division of the CFMMEU, told the regulator that while the LNG carrier was loaded on

Tuesday, one operator had no relevant experience.

The Shell spokeswoman said all deviations from usual requirements for personnel were in

accordance with standard procedures.

A spokesman for the regulator said it was investigating the status of the Prelude’s fire-

detection equipment after notification from Shell, and claims that Shell was operating at

reduced staffing levels. The spokesman would not provide further details until the

investigation was complete.

The Offshore Alliance, which has secured wins on numerous facilities off the West

Australian coast in recent years, will commence protected industrial action on the Prelude

on Friday.

For 12 days, union members will ban 19 activities on a list provided to Shell, including the

unloading of cargoes, that can be worth several hundred million dollars, for three days a

week.

Any interruption to production from the Prelude will further tighten global gas supply that

lost 20 per cent of US export capacity on Thursday after a fire at the Freeport LNG plant in

Texas that will shut the plant for at least three weeks.

Follow WAtoday on Instagram, LinkedIn, Facebook and Twitter for handpicked selections

of the day’s biggest local, national and international news.

Peter Milne covers business for WAtoday, The Age and The Sydney Morning Herald with a focus on

WA energy and mining. Connect via Twitter or email.


