
2 oktober 2022

the encapsulatin   principle 

dit is het voortborduren op ‘Vergiet me niet’ van 19 september 2022


(afbeelding cocon’s: GLady pixabay)


‘encapsulating’ betekent ‘inkapselen’

De rups kapselt zichzelf in en ontpopt zich 
later vanuit de inkapseling vanuit de cocon tot 
vlinder. De zelfbevrijding. 


De VrijMetselaars worden qua denken 
opgeleid in eenduidigheid en om mensen te 
manipuleren om zodoende hun gezámenlijk 
doel van ‘één wereldorde’ te bereiken.  

(afbeelding: VrijMetselarij)


In tegenstelling tot een eigen vrije keuze jezelf in te kapselen, zoals een rups doet, wordt door de 
illuminatie voor jou bepaald dat jij op manipulatieve wijze wordt ingekapseld, het liefst vanaf je 
jongste jeugd. De illuminatie hebben op papier een gezamenlijk doel en die is één wereldorde.

De grote denkfout der illuminatie is dat hun gedachte onhaalbaar is omdat die doelstelling per 
definitie altijd leidt en dus lijdt tot machtsstrijd tussen hun eigen groep der psychopaten.


illuminatie - vrijmetselaars bron: Wikipedia 

Encapsulation is one of the fundamentals of OOP (object-oriented programming). It refers to the 

bundling of data with the methods that operate on that data. Encapsulation is used to hide the 

values or state of a structured data object inside a class, preventing unauthorized parties’ direct 

access to them. Publicly accessible methods are generally provided in the class (so-called getters 

and setters) to access the values, and other client classes call these methods to retrieve and 

modify the values within the object 

Inkapseling is een van de fundamenten van OOP (objectgeoriënteerd programmeren). Het 

verwijst naar het bundelen van gegevens met de methoden die op die gegevens werken. 

Inkapseling wordt gebruikt om de waarden of status van een gestructureerd gegevensobject 

binnen een klasse te verbergen, zodat onbevoegde partijen er geen directe toegang toe hebben. 

Openbaar toegankelijke methoden worden over het algemeen in de klasse geleverd (zogenaamde 

getters en setters) om toegang te krijgen tot de waarden, en andere cliënt klassen roepen deze 

methoden aan om de waarden binnen het object op te halen en te wijzigen 
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In je school des levens (school, opleiding, religie, familie, ouders, politici) word je ‘denk-script’ 
onder invloed door anderen aangelegd (onderwezen). 

Het doel van het WEF (World Economic Forum) is één Wereldorde ter behoud (besparing) van de 
grondstoffen voor de rijken der aarde met als onderliggend doel de wereldbevolking te decimeren. 


Het WEF maakt onderdeel uit van de illuminatie, een al eeuwen onderhuids doorkruipend 
monster, van zelfs al eeuwen vóór Adam Weishaupt. De Orde van de Kousenband is ook zo’n 
oude orde. Vandaar ook dat ik op onderzoekende wijze onder de crinolines (onderrok voor de 
hoepel rok 19e eeuw) ben gaan gluren om de ‘onder de manipulaties hangende materie’ pogen te 
doorgronden. 

De Club van Rome hoort ook bij de illuminatie.

	                                                                                                                                                      
Het door de illuminatie doorgegeven aangeleerd leven en denken van binnen een cocon 
(aangemeten vergiet) maakt dat nieuwe informatie niet past op het eigen denk script. Vandaar ook 
dat heel veel mensen niet door hebben waar die oorlog in Oekraïne nou echt om gaat.   


De groep mensen die zichzelf door de ‘wetenschap’ verlicht (illuminatie) van geest vindt en 
zichzelf in de plaats van God heeft gesteld lijden naar mijn mening aan krankzinnigheid. 

Binnen de vrijmetselarij zaten en (zitten?) ook religieuzen, zelfs de Paus wist ervan en koos ’n 
zijde. In de vrijmetselarij staat je eigen ego boven een God, de wereld van de gestorven zielen.


Een levende werkende ziel vormt volgens mij mede het eigen geweten van een mens. 


Via ‘De Zorg’ manipuleren de illuminatie dat mensen gaan denken dat er voor hen wordt gezorgd. 

Vervolgens houden de illuminatie de denk-ontwikkeling van de massa bewust op een zo laag 
mogelijk gas-pitje.

En zonder dat mensen het zelf beseffen dat zij in een cocon leven en het overzicht missen en 
daardoor ook niet meer snappen wat er allemaal gaande is, slaan de illuminatie toe middels hun 
moedige actie om de mensheid schijnbaar te helpen maar in werkelijkheid nog dieper de put 
induwen.

Die inkapseling procedure vindt plaats middels Care, Knowledge, Action.

De ingekapselde mens is namelijk geweldig te manipuleren met nonsens. 


Op onze website narcistenbuster.nl staat een stuk genaamd ‘De Kreeftkeuze’

Wat de overheid niet aan de burger leert is dat er meestal ook andere keuzen zijn dan de keuzen 
die de overheid aan de burger voorhoudt.


In ‘blckbx-today’ van 23 september 2022 legt perceptionist Marc Morelli ook een soort keuze uit, 
wat velen die allang ingekapseld leven zich niet realiseren is dat er ook ándere keuzen zijn dan de 
dictatoriale overheid je aanreikt. (ik heb 57 jaar persoonlijke ervaring met leven in een cocon) 

Ja dictatoriaal want de democratie is een illusie, of zoals de jurist van de NAM op 20 september 
2022 ter zitting LEE 21 /2543 WET BAST onze ernstige Laag Frequent Hertz overlast als een 
‘beleving’ wegzette is de democratie ook slechts een opgezette ‘beleving’ door de illuminatie.

  

Ik vroeg mijn partner om een paar deeltjes uit de Troonrede Prinsjesdag 2022 te kiezen, ik kreeg 

een complete analyse van de Troonrede van haar terug met de rode draad van de manipulaties, 

wat de dictator wil, de invullingen en/of leugens door kabinet/dictator, de angst genererende delen 

en de gaslighting aspecten. Later zal ik een apart stuk met die analyse separaat online zetten. 

Ik doelde met mijn vraag aan mijn vrouw inzake de troonrede op ‘begin dit jaar startte het kabinet 

met een ambitieuze toekomstagenda 2030 (van de UN & WEF)’, ‘recht op een eigen thuis in een 

veilige bereikbare en aantrekkelijke wijk’, ‘nieuwe onheilen’ & ’de brute agressie van Rusland’.
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De bedoeling van de dictatoriale regering van 
de Koning is, net als onder de illuminatie 
gedacht wordt, dat je anno 2022 als ‘rups’ niét 
uit je cocon kruipt en de UN / WEF plannen 
verstoort. afbeelding: (GLady pixabay)


Naar onze mening had het citaat van 
grootmoeder Wilhelmina uit de troonrede in 
1948 niets te maken met de omstandigheden 
van de burgers toen maar alles met de 
voorgenomen koers die het Koningshuis wilde 
varen (goudberg Indonesië) en kennelijk vond 
kleinkind Alexander het citaat heden ten dage 
zeer passend voor zijn koers… van de Murex.


Dat burgers het niet zo eens zijn met de zienswijze van het kabinet en de koning bleek duidelijk op 
Prinsjesdag 2022.

Nou, het bewijs heb ik gedownload, een videoopname met een ‘dumb’-phone langs de route met 
de glazen koets. Mensen met omgekeerde vlaggen en de uitroepen ‘boe boe, kankerlui, WEF-hoer 

& revolutie’ zijn niet van de lucht.


Dan, staande op het balkon van Paleis 
Noordeinde geen sfeervol gezang maar naast 
wat gejuich de meng-klanken van boe geroep.


Ik zag het gezicht van Amalia en wat ik ook 
van het dictatoriale sprookje Koningshuis 
vindt, dat moet je als vader toch wat doen…

(afbeelding: E.O. Blauw-Bloed)


Dat hele Kabinet Rutte 4 mag van mij aan het 
gas, (uitdrukking Vrij Nederland, 18/11/2006,

woordenboek van populair woordgebruik, 
Marc de Koster)

De Troonrede is een fabricage van en door 
ministers én de premier én de Koning. 


Wat denk je als dictatoriaal regime, dat het volk doet als ze het door krijgen, de gegaslighte 
boodschap van Klaus Schwab verpakt in de troonrede ‘recht op een eigen thuis in een veilige 

bereikbare en aantrekkelijke wijk’. Lees wat er staat en niet wat je dénkt dat er staat!. 

Een eigen THUIS in een WIJK’.

Er staat niet een eigen HUIS in een wijk, ook niet een Huis op het Platteland. 

Er staat op gegaslighte wijze ‘de vorming van getto’s zoals de Japen dat ook deed in Nederlands-
Indië met de Nederlanders onder dwang van anno 2022/2030 onder sterkere orde-troepen. 

Denk vanachter je aangeleerd vergiet of doe dat niet, dat is een vrije keuze. 


En dan ‘de brute agressie van Rusland’

Rusland heeft op 17 december 2021 een voorstel gedaan met eisen voor een ingrijpende nieuwe 
veiligheidsovereenkomst met de NAVO inzake Oekraïne want de Navo schond het akkoord.

Dat voorstel kwam van Rusland toen Moskou inmiddels massa's troepen aan de grens met 
Oekraïne verzamelde omdat het Westen niet luisterde. Er zou volgens Rusland een Koude Oorlog-
achtige veiligheidsregeling in Oost-Europa tot stand gebracht moeten worden die NAVO-
functionarissen en de Westerse Politici echter onmiddellijk verwierpen.


Ook het dictatoriale kabinet en de aan het kabinet gelieerde Tweede Kamer leden doen niets 
anders dan de schuld van de oorlog in Oekraïne bij Putin leggen.

Kijk even ónder de crinoline naar de belangen van het Westen…

Putin heeft in januari 2021 aan het WEF duidelijk gemaakt dat Rusland niét mee doet aan de 
Great Reset hervormingen van het WEF. Putin heeft Klaus Schwab WEF & voorzitter EU Ursula 
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Gertrud barones von der Leyen (in België geboren Duitse politica, en lid van de CDU en via haar 
man belangen verstrengelingen met Pfizer) een ferme psychische trap tussen hun benen gegeven. 

Wat doen psychopaten als je hen op basis van waarheid keihard tussen de benen trapt…, 

dan vallen ze aan.


Ik ben geen aanhanger van Putin maar weet, omdat ik autonoom nadenk en me informeer, wel dat 
Putin op diverse manieren toenadering heeft gezocht tot de NAVO, de EU en de USA. Zij allen 
hebben Putin de rug toegekeerd met de zwijg behandeling zoals psychopaten dat doen en Putin 
tot deze oorlog gedwongen omdat in eerste instantie het ‘Westen’ het Minsk akkoord schond. 

Oekraïne heeft vanaf 2014 de omstreden gebieden waar heel veel Russen wonen al jaren 
gebombardeerd. 

De dwarsligger van het WEF gedachtengoed, Putin, moet nu kennelijk geëlimineerd worden.

Mijn valse zedenzaak anno 1996/1997 had exact dezélfde oorzaak, ik stuurde een vrouw een 
boze brief vanwege haar gedrag en trapte haar daarbij psychisch tussen haar benen. Dus zette zij 
de aanval in met een valse-zedenaangifte. Vervolgens deed de recherche en het Openbaar 
Ministerie exact hetzelfde als Premier Mark Rutte nu verkondigde op de United Nations 
bijeenkomst waarbij Mark Rutte tegen de verzamelde landen zei ‘sta niet aan de verkeerde kant’.   


Ik veeg inmiddels de vloer aan met Justitie Nederland omwille van hun vervaardigen en 
misbruiken en verspreiden van door henzélf gemaakte valse-kinderporno.

Dus waar dreigt Putin nu mee, want Putin is dit Westers-WEF spelletje meer dan zat, met 
kernwapens, maar ik denk dat Putin het slimmer speelt want ook hij kent de psychopathie op zijn 
duimpje. Op de aanslagen op de Nord Stream 1&2 pijpen kom ik nog terug.


Als de referenda over de Donbas en aanverwante gebied slaagt is het, door het Westen ’erkend of 
niet’ Moeder-Rusland. Putin heeft veel meer oorlogsmaterieel dan het Westen wil erkennen. 

Kijk ook eens op andere kanalen dan de main stream media van de Nederlandse en WEF 
dictatuur…


Ik heb namelijk het intuïtief gevoel dat Putin zich deze hele oorlog nog steeds inhoudt en als ‘zo 
iemand’ het zat is…

Vandaar ook de paniek van de EU, jawel…

Of blijf lekker veilig en onwetend je angst-mening verkondigen, wijs naar Putin en laat je 
manipuleren door de Westerse dictatuur.


Een heel simpel door iedereen te begrijpen grof en ernstig 
voorbeeld van ‘inkapsel gedrag’;

Als je een kind van kleins af aan gewend maakt aan seksueel 
misbruik en afschermt van andere invloeden wordt dat misbruik 
‘normaal’ voor dat kind. Zo’n kind dient dan wel een ingekapseld 
leven te leiden want dat voor dat kind gewend ‘normale’ gedrag kan 
op een dag naar buiten komen (gesloten communes). Dus ontstaat 
er een groep mensen die allemaal een belang met zo’n kind hebben 
en die pogen uit alle macht de waarheid ingekapseld te houden. 
Breekt zo’n kind op een dag los zijn de rapen gaar.

(afbeelding; CDD20 Pixabay)


Rutte verdedigde het Westers beleid bij de UN te vuur en te zwaard, 
geen enkele optie van vrede sluiten met Rusland is gewenst door het Westen. De Oekraïne oorlog 
staat evident 100% ten dienste van de Great Reset. Oekraïne bombardeert de Donbas regio al 
vanaf 2014 en nog steeds.


Thierry Baudet wordt links en rechts belaagd door het pervers gedrag van de nep democratie. 

Wat Baudet deed bij de beschouwingen is 100% normaal kritisch een en ander tegen het licht 
houden, zo ook de opleiding van Minister van Financiën Kaag, niets mis mee. Dat mag niet meer. 

Het opstappen van het volledig vak K(ut) dan wel K(lote) is 100% ondemocratisch gedrag en dus 
is Thierry Baudet 100% geslaagd in zijn poging het Kabinet zélf hun ware eigen ware 
ondemocratisch gedrag te laten ontbloten vanuit hun pervers dictatoriaal narcisme.  
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Voorzitter Eva Bergkamp ging ook weer op haar platte muil door datgene te doen wat het Kabinet 
wenste, het volledig opblazen van de democratische grondbeginselen.


Oftewel, zowel het complete Kabinet als de Voorzitter van de Tweede Kamer hebben laten zien 
niet democratisch te zijn maar dictatoriaal. De democratie bestaat niet, dat is een show.


Dit kwalijk gedrag wordt overgenomen en gevolgd. Johan Derksen riep op de radio dat Baudet 
een kogel door de kop moest krijgen, corrigeerde dat nog snel met ‘elimineren’ en Derksen stelde 
dat een aangifte daarom niet zou werken. Die Derksen lijkt wel aan een vorm van ERS te lijden.

Elimineren = buiten werking stellen, doden, liquideren, uit de weg ruimen, uitroeien, uitschakelen 
en meer. De dictatoriale rechtspraak zal Derksen sparen. ERS = ’n Emotie Regulatie issue 


En dan de Minister van Justitie & Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius die democratisch gekozen 
Tweede Kamer leden wegzet als onwelriekende reuzel mag gewoon blijven zitten omdat al die 
mensen die in een cocon leven het allemaal wel prima vinden.

Ik heb áltijd gesteld dat een eerlijk en oprecht Justitieel systeem dé básis is van een beschaafde 
democratie en ook de zittende Minister van J&V heeft nu impliciet bekend gemaakt dat haar 
Ministerie een keihard en pervers onderdeel uitmaakt van de WEF dictatuur. 
Ik kan toch ook niet zomaar stellen dat Dilan Yeşilgöz-Zegerius bijvoorbeeld onwelriekende 
gardnerella vaginalis IS omwille van wat zij dénkt, ik heb het tijdens de LEE 21 / 2543 WET BAST 
nog aan de rechter geschreven en tegen de rechter uitgesproken ‘dat bepaald gedrag niet kan of 

we krijgen een puinbak, …waar zijn we mee bezig’; met het psychopathische dictatoriale WEF op 
basis van haar 100% óndemocratische Great Economic Reset.


Kijk, je kunt zeggen, vinden en denken dat het publiek de Koningin niet mag naroepen met 

‘WEF-hoer’ maar het gaat er dan wel om waarom die uitlatingen uitlokt worden en dat laatste in 
historisch verband vertellen mag niet meer in Nederland en dát bewijst dat de democratische 
grondbeginselen niet meer werken.

Okay, die mensen die riepen ‘WEF hoer’ zijn niet gearresteerd, maar ja, dat kan ook niet meer als 
Minister van Justitie & Veiligheid zélf Tweede Kamer Leden uitmaakt voor ‘onwelriekende reuzel’ 
en het Kabinet met haar Tweede Kamer partij aanhangers dat allemaal kennelijk normaal vinden.

   

Voor ik nog even in ga op Multinational 
Koninklijk Huis (MKH) eerst nog even Tweede 
Kamerlid Pieter Omtzigt.  


Hoe kan het nou toch zijn dat Pieter inzage 
vraagt in de gasopbrengsten?

Wat zei de NAM vertegenwoordiger tijdens de 
rechtszitting van 20 september 2022 LEE 
2543 / WET BAST nou tegen de rechter toen 
wij opperden dat de NAM met haar derde 
compressor bij de ondergrondse gas opslag 
Langelo (UGS-NORG) gas uitvoert.


(ik ga even niet te detaillistisch zijn) De NAM;

‘dat doet de NAM niet, Gasterra doet dat’.

De rechter duidelijk verbaasd maakte een 
opmerking ‘buizen van A naar B’ en zijn 
gezicht sprak boekdelen. 


Zo’n mega compressor is ’n fysiek stuk apparatuur met aangesloten buizen. GasTerra is een 
handelshuis met telefoons, internet en computers. De NAM vertegenwoordiger vertelde zuivere 
nonsens. 


Ik volg de Murex van MKH alweer een tijdje sinds de Murex het kostbare vloeibare aardgas loste 
in de Eemshaven en zaken beschreef in ‘Vergiet me niet’, 19 sept. 2022. 

(afbeelding; Wout van Mullem, Marine traffic.com)
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De Europese Unie heeft zichzelf enorm in de 
problemen gebracht omdat ze in geld denken, 
Putin veel minder, dus draaide Putin de 
gaskraan dicht. De Murex kwam niet eens gas 
brengen naar de Nederlandse bedrijven en 
burgers, het aardgas was al aan het 
buitenland doorverkocht voordat het gas 
gelost was.  

Lees mijn andere stukken zoals in ‘vergiet me 
niet’ en verwijzingen en je ziet waarom de 
Murex van symbolische waarde is voor MKH 
(Multinational Koninklijk Huis).

Volg de Murex historie en je weet steeds 
meer…


Allereerst zie ik Alex en Máxima gewoon als mensen met hun toneelstuk in de rol van Koning en 
Koningin, zelfs de NOS bracht het laatst, Koning Willem 1 riep gewoon ‘ik ben de koning’ en het 
cocon-vergiet-volk accepteerde dat. De vraag is hoe lang het nog duurt voordat het Koninklijk 
Huis als familie zich gewoon gaat gedragen als de Morgans, dus gewoon als rijken der aarde en 
dat VOC toneelstuk laat varen, het is uit de tijd.

Er dient zich nu ook een ethische zielsvraag aan.


Waarom ik de familie Morgan benoem, verderop meer…


We hebben de rechter in de LEE 21 / 2543 WET Bast een stevig probleem voorgelegd, of de 
rechtspraak is voor de zoveelste keer de klos of de dB(A) geluid weeg norm moet over het 
gangboord heen in zee geflikkerd worden en de LFG/ELF problematiek moet op tafel,. zoals 
waarom Orca’s zeilboten aanvallen en walvisachtigen die ook met LFG communiceren stranden.


De rechter opperde steeds naar de juridische rechtsgrond te zoeken, wij gaven de rechter de 
rechtsgrond, namelijk ’bedrog’, wetboek van strafrecht artikel 326 (en de criminele organisatie).


Pieter Omtzigt stemt, wat hij ook betoogd, bijna altijd mee met het Kabinet. 

Alle Kamerleden hebben hun trouw beloofd aan de Koning, niét aan het volk.

Die dB(A) geluidsweging Wet heeft de ELF (extreem lage frequentie TRILLINGEN) verborgen 
gehouden, deze kunnen aardbevingen veroorzaken en de weersomstandigheden veranderen 
inclusief de ionosfeer opwarmen.

Coconisten (mensen gevangen in cocons) zullen dit niet even snel kunnen bevatten en de 
illuminatie willen ook niet dat de coconisten de waarheid te weten komen en zullen mijn menig 
onder tafel willen vegen alsof ik een randdebiel ben, prima, de waarheid haalt hen wel in.

Die hele stikstof troep kan wel eens een mega manipulatie zijn van en door de illuminatie…


De Tweede Kamer bestaat voor een wezenlijk deel uit afplassers van de waarheid, evenals een 
wezenlijk deel van de Troonrede een vertroebelende WEF af-plas seance was. 

Eind van de dag 22 september 2022, zo’n beetje rond 23.00 uur en al eerder Nederlandse tijd 
maakte de Murex op de oceaan vreemde heen en weer bewegingen, omkeren en weer terug 
omkeren. Máxima was al uitgescholden voor WEF-h… en dochter Amalia stond daar voor de 
eerste keer op dat balkon en een deel van de bevolking riep boe, boe, boe.  Zou man en vader 
Alex daarna gereageerd dan wel zich afgereageerd hebben, misschien ook helemaal niet.


De Morgan’s zijn een steenrijke familie in The States. Grootvader Morgan financierde Nicola Tesla.

Bankiersfamilie. Koning Willem-1 richte de NHM, de Nederlandse Handels Maatschappij op, dat 
werd later de ABN-AMRO. Koning Willem-3 stak geld in de oprichting van de Bataafse Petroleum 
Maatschappij (zie De Crinoline) het latere Shell kwam daar als venture uit voort. 


Gasterra is voor 25% van Shell, 25% van Exxon-Mobile dat weer eigendom is van BlackRock, en 
50 % van de Staat. Nogmaals, wie is de Nederlandse Staat!

Lees en bestudeer het ‘Statuut voor het Koninkrijk’ dat BOVEN de Grondwet staat. 
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De Morgans hebben een LNG haven in 
Savannah Georgia, je weet wel, de Staat waar 
de Georgia Guide Stones werden opgeblazen. 
De Morgans handelen gewoon onder hun 
éigen familie naam.

Het hoofdkantoor van de Morgan LNG haven is 
in Houston. Wie was er nou toch onlangs in 
Houston nádat de Murex was vertrokken?

De eerdere lading van de Murex werd 
opgehaald in Port Arthur bij de LNG haven 
nabij Houston waar Quatar zoveel geld in heeft 
gestopt.  

In de middag van 22 september 2022 ging de 
Murex heen en weer varen op de oceaan, alsof de kapitein even niet meer wist waar die naar toe 
moest varen, Port Arthur of naar Savannah van de Morgans. 


Shell en de Morgans bouwden de LNG haven in 2013 samen, in 2015 verkocht MKH-Shell 49% 
van haar aandelen aan de Morgan familie die 51% van de LNG haven hadden.

Wat dat bewijst, nou weinig maar als je de geschiedenis kent weet je ook een beetje hoe het met 
die aardgas handel zit en je zult het nóóit weten als je in je cocon blijft sluimeren. Soms gaat het 
over je gut feeling. Pieter Omtzigt, weet hij nou zo weinig of speel hij een rol?

Is het Koninklijk Huis niet gewoon de Von Amsberg Group, of is het dan gewoon de 

‘Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation’ met haar hoofdvestiging op Nassau.

Máxima en wijlen Bernhard senior hebben ten slotte veel meer klik.


Ga zelf eens kijken naar de achtergronden omtrent de Oekraïne oorlog, die is geforceerd door 
actief handelen van de NAVO onder invloed van de WEF politici vanwege de WEF belangen.


Wat velen ook niet snappen is dat het huidig kabinet juridisch géén landverraad pleegt door te 
heulen met het WEF. 

De Nederlandse Staat is het Koninklijk Huis en niét het volk. 

Burgers zijn slechts bewoners van het grondgebied van de Koning en zijn dus vanaf 1948 gefopt.

Rutte is daardoor geen landverrader maar iemand met een psychopatisch dubbel leven, vandaar 
ook dat de Premier ‘alles zo verschrikkelijk ingewikkeld vindt’, dat is een dubbel leven ook. Het is 
bijna zielig te noemen of beter pathetisch.

Als je het eenmaal snapt zie je dat het Kabinet een orgie is van mensen met dubbel levens die ten 
diepste gewoon schijt hebben aan de bevolking.

Die patheten moeten er namens de ‘Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation’ 
alleen voor zorgen dat er geen volksrevolutie ontstaat.


Bekijk je de wereld zonder cocon-visie en zonder vergiet en dan zie je 

de illuminatie.

De G7 landen, de G20 landen.

Hier rechts de passer en de winkelhaak, de symbolen van 

de school van het inkapsel principe dat ten diepste mensen oplevert die 
gedéprincipieliseerd zijn.


Durf de toespraak van Vladimir Makei, de Minister van buitenlandse zaken van de 
Republiek Belarus (Wit Rusland), die Makei geeft op het General debate op de  

77ste sessie van de General Assembly of the United Nations (New York, 20 - 26th September 
2022) eens te beluisteren. (met engelse voice over).

Dat is dezelfde Assembly waar Marc Rutte ook heeft gesproken met de boodschap ‘..om aan de 
goede kant van de geschiedenis te staan’. 

Laat je cocon oplossen zodat je denken bevrijdt wordt van je vlies en vergiet.

Ga durven begrijpen waar Thierry Baudet over spreekt en waar het huidig Kabinet zo fel op 
reageert, fel tegen de waarheid omdat de Westerse macht in hun broek gaat schijten als de 
waarheid over het Westers beleid openbaar wordt dat de Oekraïne oorlog is getriggerd door de 
Westerse mogendheden en dat de gewone onschuldige burgers in Luhansk en Donetsk worden 
afgeknald met Wapens van de Westerse Elite door de manipulatie van die Westerse Elite.
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Durf datgene wat meer op de feitelijke waarheid lijkt, dan de boodschap van het dictatoriale 
kabinet Rutte die de waarheid middels inkapseling methodes onder een crinoline verstopt, 

te bekijken en in je op te nemen en controleer de info zélf, dan kom je los van je cocon.


Rusland en Putin zijn niet de vijand, de vijand is de Elite van het Westen zelf en die Westerse Elite 
is de werkelijke oorzaak van de aardgas en energie ellende, dus van Rutte, Kaag, Paternotte, 
Hoekstra en jawel, de Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation want het WEF zit onder hun 
crinoline.


Wat gebeurde er nou écht op woensdag 21 september 2022 bij de spreekbeurt van Thierry 
Baudet tijdens en voordracht van zijn historische beschouwing/visie.

Tevens hoe Mark Rutte op 22 september 2022 reageerde op Wybren van Haga.

Door hun weglopen viel het Kabinet volledig door de mand als ‘democratisch’ orgaan en 
betoonde het Kabinet zich als dictatoriale eigenwijze peuters (niet eens meer kleuters).


Als de Minister van Justitie & Veiligheid van welk land dan ook gekozen parlementsleden wegzet 
als ‘onwelriekende reuzel’ én de Minister President dat daarna wegzet als ‘humor’ en dat de 
betreffende parlementslid dat maar moet accepteren als ‘niet zo happen’, terwijl dat soort 
uitlatingen mensen die door toedoen van die ‘democratie’ in een cocon leven en via een vergiet 
de wereld in kijken dat oppakken als ‘die moet maar een kogel door zijn kop krijgen’,  terwijl 
iedereen die zich onwelgevallig uitlaat jegens Kabinetsleden of met een fakkel demonstreert de 
gevangenis in gaat is er géén sprake van een democratie maar van een manipulatieve dictatuur.   


Aangezien het toch allemaal humor is varkensleider Mark Rutte, hier de varkenskoppen;


Dit hier rechts is humor Mark, het 
verachtelijk smoelwerk van de Minister 
van Justitie terwijl Wybren van Haga zijn 
beklag deed over Dilan’s uiting om o.a. 
Wybren uit te maken voor 

‘onwelriekende reuzel’. 

Wie heeft de varkenskop? 

Dat is humor Premier Mark Rutte, humor.





Dan deze Premier Mark Rutte;

Kleine Kaagje vindt het zó fijn als Mark’je 
het voor haar opneemt inzake Baudet’s 
‘grensoverschrijdende’ verbaal gedrag. 


Weet de Premier nog wel zeker dat het 
Kabinet, dat namens de Koning haar werk 
doet, zélf aan de goede kant van de 
geschiedenis staat?

Ja, want niet ik ben verantwoordelijk voor 
het Nederlands verfoeilijk gedrag, dat is 
het Kabinet zélf en de koning is …
onschendbaar.


En hier Mark gebeurde het;

Baudet greep Kaag met woorden in haar kruis, ontmaskerde Kaag en daarmee ook het gehele 
WEF peuter Kabinet. 
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Kaagje trok het niet meer en kon het even 
niet meer ‘behappen’. 

Als de waarheid je overvalt, tja, dan valt 
de humor weg, of niet Mark Rutte.

Ach ja, de Premier leeft al jaren in een 
dubbele moraal en dat is heel zwaar en 
enorm ingewikkeld. 


Kaag had op dat moment een kort 
lopende Emotie Regulatie overval, tja, kan 
ik me voorstellen als je onverwacht 
verbaal met ware woorden in je brein 
wordt aangerand. 

Dat is wat er gebeurde en het hele het 
volk inkapselend Kabinet nam de benen en 
vergaten even helemaal de democratische regels, zo’n opmerking moet je toch gewoon met enige 
humor kunnen pareren als minister.

Tja, een WEF marionetten Peuter Kabinet…


Het peuter Kabinet mag wat mij betreft helemaal aan het spreekwoordelijke gas en het 
Koningshuis is voortaan net als de Morgans de ‘Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation’ en 
dan kun je ook snappen door wie je geheel onschendbaar verneukt wordt omdat de Elite de WEF 
doctrine erdoor willen drukken en we heden met een nucleaire dreiging zitten van verzet pleger 
tegen het WEF Putin.


In de jaren 1940-1945 was je een held als Nederlands verzet pleger, het is even wennen maar of je 
Putin mag of niet, Putin pleegt verzet tegen de Westerse Elite.

Het net als Wilhelmina toen en nu Alexander in 2022 verhuld in de Troonrede roept; ‘HEIL’.

Heil voor de Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation met goud op hun hoofd. Want die hele 
Prinsjesdag Troonrede 2022 vertelde slechts de wensen en doelstellingen van de 

Bilderberg Von Lippe-Biesterveld Corporation.  

Toen Koningin Wilhelmina, volgens de door Koning Alexander uitgesproken Prinsjesdag Troonrede 
2022 riep,; ‘Tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland’ – aldus mijn grootmoeder in 

1948, waar ging dat toen in 1948 écht om; de Staat poogde de olie en de Grasberg goudberg op 
Papoea Nieuw Guinea terug te roven in het zichzelf bevrijd verklaarde Indonesië.

 

Wat is dat eigenlijk ‘Nederland’, Nederland is het verzamelwoord voor de psychische inkapseling 
van de bevolking. Het burgerlijke-emotie-beheers-kabinet.

De Staat = Het Statuut voor het Koninkrijk van de onschendbare Dictator en de democratie met 
de poppetjes die in de democratische poppenkast (Kabinet) zitten van de Dictator is de 
Democratische poppenkast Nederland. 

De Grondwet staat Ónder het Statuut/Staat, Staat/Statuut.

De burgerij zit in een lade onder het Kabinet


Dan toch nog wat extra pijn puntjes.

De uitspraak in onze LEE 21 / 2543 WET BAST tegen onze eis de dB(A) wet te tackelen heeft niet 
lang op zich laten wachten, uitspraak was op 27 september 2022 ONGEGROND verklaard. 

Die dB(A) Wet gaat ergens over, ik verwijs naar het in mijn ‘vergiet me niet’ stuk genoemde boek 
inzake de (niet meer gebruikte) HAARP antenne te Alaska. Dat boek gaat overigens ook over 
Rusland en over veel meer andere informatie die verborgen wordt gehouden, of je het gelooft of 
niet kan je pas beoordelen na de bevrijding van je onvrijwillige inkapseling.   


Maar er is meer; ‘de derde compressor van de UGS-Norg’.

Geachte Groningers wiens huizen te barsten gaan, laat je fijn verder verneuken of wordt wakker.

Als je niets doet woon je straks in een ‘veilig thuis wijk’, de Majesteit kondigt het tenslotte zelf al 
aan in de met zeer veel gaslighting (inkapseling) gevulde Prinsjesdag Troonrede 2022.   
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Dit hieronder is een klein stukje van data van de UGS-Norg (Langelo), opgegeven door de NAM. 


Zoals je kunt zien staat de UGS-Norg vanaf 19 september 2022 stil qua ‘trend’, ‘injectie’ als ook 
’onttrekking’, alleen, dat klopt niet want wij vernemen, horen en voelen andere dingen. 

Even terug naar de rechtszitting op 20 september 2022, LEE 21 / 2543 WET BAST.


Die rechtszaak zouden wij gewonnen moeten hebben omdat zowel de NAM als ook het SodM en 
de Jurist namens de Minister van EZK zich niet steekhoudend inhoudelijk hebben verdedigd. 

Wij wéten dat wij wetenschappelijk bewezen gelijk hébben maar omdat LFg buiten de wetgeving 
is gehouden met leugens en bedrog krijg je geen gelijk. Zo heeft de Koning dat dichtgetimmerd.  


Het interessante is dat wij tijdens de zitting vertelden dat sinds Minister Wiebes van EZK vertelde 
dat de winning van het Gas uit het Groningenveld afgebouwd zou worden wij vrij snel enorme 
harde ELF (LFG) overlast kregen van de UGS-Norg. 


Tevens is het relevant voor de Groningers wiens huizen instorten (onlangs weer een aardbeving) 
dat het verhaal van de NAM niet klopt. 


Ter zitting verhaalde ik over de ‘derde compressor’ van de UGS-Norg en dat daar vermoedelijk 
aardgas mee wordt geëxporteerd.   

De NAM/Shell medewerker verweerde zich met dat de NAM niet exporteert maar dat GasTerra dat 
doet. Dat was een manipulatie / inkapseling van denken. 


GasTerra is een handelshuis voor inkoop en verkoop van aardgas. 

GasTerra is bezit van 25% Shell, 25% ExxonMobile en 50% van de Staat. 

Wie de Staats aandelen heeft is formeel onbekend. 

De Staat is volgens mij de Bilderberg von Lippe-Beisterveld Corporation, begonnen met Willem-1.  

Nederland is de lade vol burgers die kalm gehouden moeten worden om revolutie te voorkomen, 
dat begon in 1848 met aan het volk geven van de nep-democratie. (niet al in 1815)

Onder de Bilderberg von Lippe-Beisterveld Corporation zit de AMB-AMRO en daaronder zat de 
Nederlandsche Handels Maatschappij opgericht in 1815 door Koning Willem-1. 

De NAM was vroeger het technische bedrijf van de Bataafse Petroleum Maatschappij in 
Nederlands Indië. 


GasTerra besteed al haar gastransporten uit aan Gasunie Transport Services BV (GTS BV). 

Via dat GTS BV wordt al het gas door Nederland getransporteerd en gas geëxporteerd en 
geïmporteerd. 

GasTerra is een volle dochter, dus 100% van de Gasunie.

De aandelen van de Gasunie zijn van …. de Staat.

Wie weet hoeveel de burger betaald voor de pijpleidingen die ook gebruikt worden door Shell, 
ExxonMobile, Taqa, EWE, EnergyStock, mijn anus doet daar in ieder geval behoorlijk pijn van.

 

Dus die vertegenwoordiger van de NAM/Shell zat ter zitting inzake de derde compressor uit haar 
nek te lullen want GasTerra doet zelf geen transport, dat besteed GasTerra uit. 

Besef dat die compressors bij de UGS-Norg hele grote zijn en dat die ongeveer hetzelfde zijn als 
de compressoren aan de gasleidingen vanuit Rusland naar Duitsland om het gas ver te kunnen 
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transporteren, bij de UGS-Norg zijn de compressoren t.b.v. in de bodem injecteren van aardgas 
én kunnen zij ook gas transporteren over hele grote afstanden. 


Wat is nou het ‘leuke’ van onze dB(A) bedrog ontdekking, dat het bijproduct van het 
wetenschappelijk dB(A) bedrog nóg een bedrog laat zien, namelijk dat de NAM/Shell keihard liegt. 


Sinds de ingebruikname van de UGS-Norg in 2011 heeft de NAM/Shell namelijk al meer aardgas 
in de grond geperst dan de vergunning toe liet en dat met twee compressoren. Dat AGSI+ 
schema ten behoeve van de ‘transparantie’ heeft de NAM/Shell snel aangepast toen wij in 
2018/2019 tegen de UGS-Norg uitbreiding streden bij de Raad van State.

Al die jaren vanaf 2011 injecteerde de NAM/Shell 7 miljard kuub aardgas met twéé compressoren.

Rond mei 2015 is er een derde compressor bijgebouwd en operationeel geworden. 

Nu, eigenlijk vanaf de zomer 2018 al, is de UGS-Norg heel veel meer herrie gaan maken en ziek 
makende trillingen gaan genereren terwijl de opslag capaciteit toen al verlaagd was vanwege de 
aardbevingen.


Nu staat de UGS-Norg qua capaciteit & qua trend & injectie & onttrekking volgens de AGSI+ 
website van 19 t/m 23 september 2022 stil voor zover het de UGS-Norg betreft, maar de dB (A) 
geluid/trilling vertelt ons een 180 graden ander verhaal.

De UGS-Norg doet dus (wat het ook is) veel, ik bedoel VÉÉL meer dan de NAM/Shell 

zegt/beweerd. Maar Shell liegt altijd, dat is hun kwaliteit-standaard, kijk naar de wereldwijde 
Koninklijke Shell rampen.

 

En weet je wat ook zo mooi is als we het toch over de Vrijmetselarij encapsulating methode 
hebben, dat Nederland, dat deel wat de burger moet ophoesten voor de oorlog van het Elitaire 
Westen, het land Nederland (burgerij) miljarden huur betaald aan de NAM —> Shell-ExxonMobile 
voor de verminderde opslag over de komende jaren van de UGS-Norg, terwijl er ondertussen van 
alles met de UGS-Norg gedaan wordt hetgeen je gewoon kunt horen, voelen, vernemen, 
wetenschappelijk kunt ervaren en vastleggen (hetgeen wij zelf doen en kunnen).


Weet je hoe de jurist van de NAM dat verwoorde tijdens de rechtszitting; ‘we willen de eisers hun 
‘beleving’ niet ontkennen.’ 

Dat wijf (humor) mag wat mij betreft bij Rutte op zijn peuter schoot gaan zitten.


Weet je wat ik zo erg vind; Deze mensen zijn Nederlandse mensen die Nederlandse medemensen 
belazeren, gaslighten, inkapselen, manipuleren ten bate van zichzelf en de Staat. 


Wat is ‘beleving’ waar die juridische NAM schoot-zitter het over had;

Wikipedia: Het woord beleving heeft de meest algemene betekenis: hoe je iets waarneemt. Het 

verschil tussen belevenis en ervaring heeft vooral te maken met reflectie of interpretatie. Als je iets 

bijzonders meemaakt (een belevenis) en daaraan betekenis geeft, noem je het eerder een ervaring. 
De Bestuursrechter en de Griffier hebben ter zitting op 20 september 2022 onze 128, 64 en 24 
Hertz Stemvorken ‘beleefd’ gevoeld, gehoord en de trilling gezien en dat gebeuren is vastgelegd 
in het proces verbaal ter zitting. 

De twee NAM/Shell vertegenwoordigers waren na de zitting op de gang in het Gerechtsgebouw te 
laf de stemvorken even te ‘beleven’, de medewerkers namens de Minister van EZK en het SodM 
durfden dat wel. Vanzelfsprekend staat daar niets over in de uitspraak, de waarheid wordt 
weggehouden.

 

Nou, de Murex is gevuld en de familie Morgan is vast al betaald, nu benieuwd waar de Murex gaat 
lossen en voor wie dat gas dán weer is, want de burgerij op grondgebied Nederland gebruiken in 
verhouding tot de handel niet zoveel aardgas als de overheid de bevolking laat geloven, slechts 
20% is feitelijk voor de huishoudens, dat het totaalverbruik aan de burger wordt aangepraat en 
wijsgemaakt middels gaslighting betreft inkapseling. 


Veel plezier verder met het jezelf als slachtoffer verder vrijwillig door psychische peuters omwille 
van hun peutermacht (of leutermacht) laten verneuken, dus je als burger eigenlijk ongewenst 
schandburger wordt geacht te zijn met een cocon om je ziel en een vergiet voor je gezicht. 
Minister Kuipers heeft wellicht wat verzachtende zalf voor de uitgewoonde anussen van de 
bevolking.  
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Houdbaarheid van een Minister President mag wat mij betreft máximaal twee perioden zijn.

Je laten composteren kan vanaf nu overigens ook al in California, wellicht ook leuke Disney 
attractie, door een glazen plaat kijken hoe opa en oma door wormen worden opgegeten, kun je 
dagelijks even komen kijken, live online zetten, of de wormen geheel des WEF’s gedachtegoed 
zelfs lekker ‘doe het zelf’ opbakken en oraal deep-throat van genieten, leuk joh, humor Mark 
Rutte, Humor man, van mest zijt gij en tot mest zult gij wederkeren, ik schijt er dan wel op, is ook 
weer de green deal mest.


Ik geloof niet meer in narcistische sprookjes en derhalve niet in te narcistische mensen en ik 
geloof dus ook niet meer in het Dictatoriale Kabinet. De termen democratie en wetenschappers 
behoren anno 2022 tot de conspiracy’s. De slaven van de Dictator, de Commissie van EZK en 
WEFenier EZK Minister Rob Jetten krijgen nog een fijne brief van mij die mee gaat naar De Raad 
van State.


Nu nog een fijn slotakkoord 


Dat ‘fijne’ is rekbaar en afhankelijk van of je nog in een aangepast cocon leeft of door een vergiet 
heen kijkt, dat maakt dit slotakkoord minder fijn zeg maar.


Een ‘beschaving’ gaat al eeuwen kapot als mensen ‘met een ziel’ zichzelf veranderen ‘in hun 
functie’ en aldus ‘facilitaire narcisten worden’. Andere mensen daarbij beperken, inkapselen in hun 
eigen vrij denken is narcistische manipulatie hetgeen leidt tot conspiracy’s en conspiracy denken. 

Alles werkt dus omgekeerd…


Neem ‘mijn grote vriend’ Minister Hugo de Jonge, die heeft er nogal een handje van het denken 
van anderen in te kapselen, dat werkt middels taalmisbruik als volgend vrij voorbeeld;

‘Nee mensen, jezelf niét laten vaccineren voor de bescherming van anderen, dat wil JE niet’. Dat is 
een soort taalmisbruik van leiders dat je overal tegenkomt. Mark Rutte heeft er een handje van, 
toen de MH17 op 17 juli 2014 werd neergehaald met een BUG raket riep Rutte uit ‘we gaan de 

schuldigen pakken’ maar wie zijn ‘we’ dan, dat ‘we’ gebruiken is gaslighting, het inkapselen van 
het gemeenschappelijk gevoel als doel. Al die Tweede Kamer Leden die onmiddellijk 
‘ondermijning van, dan wel aanval op de democratie’ uitroepen als toverkollen taal als ze zelf 
ontmaskerd dreigen te worden inzake hun eigen ondemocratisch gedrag, dat is inkapsel taal.

Als Rutte zich uit dat ‘we’ iets gaan doen heb ik daar geen ene reet mee te maken.

Als Hugo de Jonge roept ‘als de GGD zegt ga op je kont zitten, dan ga je op je kont zitten, dan ga 
ik stáán. Dat soort inkapsel gedrag der verontmenselijkten maakt burgers boos.

Besef even dat de hele WEF Economic Reset een 100% óndemocratisch proces is. 


Als mensen hun ‘compleet mens zijn’ verliezen in hun ‘functie’ loopt het steevast mis, dat heeft 
niets met landen te maken maar met mensen die hunkeren naar macht en vaak ook naar heel 
gewoon ‘iemand van betekenis zijn (ego)’ waarbij ze hun eigen menselijkheid verliezen. Onder dat 
soort mensen gaan in hun innerlijke ziel vaak onzekere kleuters dan wel onzekere peuters schuil. 


Dit voor de begrijpelijkheid van vergiet-denkers wat extremen van dit gedrag heel plat uitgedrukt;

Er zijn mannen die graag neukende dekhengsten zijn vanuit hun ego en vrouwen daardoor gaan 
zien als neuk-geiten-prooi, er zijn ook vrouwen met een ziekelijke neuk drang die feitelijk 
wandelende sperma-urinoirs zijn, er zijn ook rechercheurs die zo doorslaan in hun functie dat zij 
bij ontbreken van bewijs dan zelf maar de valse-kinderporno maken, er zijn Gemeentelijke 
Ambtenaren die tegen een Rechter uitroepen ‘zo doen wij dat in onze Gemeente’ en totaal de 
eigen menselijkheid kwijt zijn geraakt in hun functionele taak en al dat soort eigen gestoord 
gedrag verbergen die verontmenselijkte mensen met allerlei holle frasen en ‘geen antwoord geven 
op de vraag’ en heel vaak met het omzeilen van de feitelijke/werkelijke inhoud, hetgeen een 
heersend zeer kwalijk gedrag is in het huidig Kabinet inclusief de voorzitter die dat gedrag ook 
nog eens afdekt, ze zijn functionele taak-wezens geworden die de kwalijke zijde van hun eigen 
gedrag ontkennen. Dit gedrag leidt steevast tot vernietiging, al eeuwen. 
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Dat de gewone mensen in West Europa en in de VS en in het Gemenebest van GB zeker weten 
dat Vladimir Putin dé gróte vijand is hetgeen komt omdat zij per definitie middels taal der 
functionele leiders zijn ingekapseld in hun denken omdat burgers dan vanuit hun cocon denkend 
en door een vergiet heen kijkend het voor hen bepaald en gescript wereldbeeld aannemen.

Wijkt een burger van het gewenst mind-control gedrag af noemen functionele leiders dat 
tegenwoordig ‘ondemocratisch, nep nieuws, conspiracy denken’ en kapselen daarmee ieders 
eigen mening die anders is af.     

Ik beweer niet dat Putin niét de vijand is maar ik kijk zélf en bepaal zélf wat ik vind en denk omdat 
ik mezelf bevrijd heb van cocon denken en vergiet kijken, dus waarlijk vrij ben en als iemand mij 
commentaar geeft kan ik, juist omdat ik vrij denk, mijn mening veranderen en bijstellen, zo werkt 
dat in een échte democratie zonder dat ik afgeblaft wordt als wappie of onwelriekende reuzel.


In dictatuur Nederland, waar de dictatoriale politici om het hardst roepen ‘democratie’ en anderen 
die anders denken (zoals wij) wegzetten als de democratie ondermijnende complotdenkers, zijn 
politici die dat doen per definitie mensen die zich zelf eerder psychopatisch gedragen dan 
democratisch. 

Anderen afdwingen te denken zoals zij dat wensen is dictatuur, het Kabinet Rutte 4 is een 
dictatoriaal Kabinet evenals Vera Bergkamp te ver is gegaan en Vera een dictatoriale voorzitter is 
van de Tweede Kamer en daarmee is door hén zélf, zij die bij ontvangen van kritiek regelmatig 
uitroepen ‘dat is ondermijning van de democratie’, de democratie vermoord. 


Zowel Thierry Baudet van Forum voor Democratie als ook Kees van der Staaij van de Staatkundig 
Gereformeerde Partij gebruikten op 21 september 2022 hetzelfde beeld, ‘de toren van Babel’. 

Zelf heb ik die Toren van Babel ook wel gebruikt in een stukkie.


Psychopaten luisteren wel maar ‘horen’ niet. 

Psychopaten luisteren op een manier dat zij luisteren om te bezien of zij iets van de vertelde 
informatie kunnen gebruiken voor hun eigen doelen, psychopaten zijn meester manipulatoren.

Ze vertellen bijvoorbeeld dat dingen verschrikkelijk ingewikkeld zijn maar vertellen niet hoezo dat 
zo is en geven géén directe antwoorden, meesters in het omzeilen van directe antwoorden. 

 

Als er teveel psychopaten aan de macht komen krijg je per definitie Babylonische 
Spraakverwarring. Dit geldt niet alleen voor grondgebied Nederland maar wereldwijd. 


Perceptionist Marc Morelli legde het op BLCKBX zo goed uit aan de hand van zijn voorbeeld met 
drie balletjes, in mijn stuk ‘Ik hoor ik hoor wat jij niet hoort…’ in het derde deel hoofdstuk: ’Ga ik 
gelijk door naar de Balletje Balletje President van Oekraïne Volodymyr Zelensky’.  

Marc Morelli legt uit dat heel veel mensen door hun denken ‘de fout in gaan’ omdat zij bij een 
voorgeschotelde multiple choice vraag die hen wordt voorgehouden totaal vergeten dat er nog 
wel eens méér andere keuzen zouden kunnen zijn die zij in een democratie óók kunnen kiezen. 


De situatie achter de oorlog in Oekraïne verdient op z’n minst een vrije eigen kritische blik van 
burgers. Ik leerde dat jaren terug al toen wij als TV makers tijdens de oorlog in Joegoslavië vanaf 
twee kanten gemanipuleerd werden door zowel de Serven als de Kroaten en de Nederlandse UN 
militairen (onderbewapend door de Nederlandse Staats Politiek) wisten de waarheid ook niet. De 
situatie voor de militairen was net als die was voor de Nederlandse militairen die gelijk na de 
Tweede Wereldoorlog door de Koninklijke Staat naar Indonesië werden gestuurd om daar weer 
kolonie Nederlands-Indië van proberen te maken voor de Staat der Nederlanden.


Toen ik online ging speuren naar het ‘oranje’ aspect in Oekraïne vond ik gelijk ‘Natalya 

Krasnoboka's research while affiliated with University of Amsterdam and other places’.

Ik quote even een stukje vertaling van Natalya (Oekraïens) vanaf een publicatie op website https://
streventijdschrift.be/ (mooie website, een vrijplaats van denken en kwaliteit)


‘De toekomst van Oekraïne   

Na de Georgische Rozenrevolutie in 2003 begonnen politieke waarnemers en journalisten te 

speculeren over een revolutie in Oekraïne, dat historisch en cultureel tamelijk verwant is aan 

Georgië. Er werden zelfs al namen bedacht voor die nakende ‘revolutie’ in Oekraïne, maar Oranje 

Revolutie stond niet op de lijst. RSS  ‘Oranje’ verwijst dan ook naar geen enkel element in het 
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Oekraïense verleden. Het is een kleur die in Oekraïne irreëel lijkt, en dus des te sterker in de verf 

zet hoe buitenissig, ja bijna postmodern onwerkelijk de recente revolutie wel is. Zelfs het woord 

‘oranje’ is niet Oekraïens. De Russische naam van deze kleur is een leenwoord – ‘orange’. Dat dit 

vreemde woord en deze exotische kleur zijn naam heeft gegeven aan de recente revolutie in 

Oekraïne, is voor hen die niet geloven in de lokale oorsprong van de revolutie een zoveelste bewijs 

dat er sprake was van westerse beïnvloeding – zelfs van een ‘westerse samenzwering’. (Voor 

liefhebbers van samenzweringen en bizarre toevalligheden: het dioxine waarmee Victor 

Joesjtsjenko in de zomer van 2004 tijdens de aanloop naar de verkiezingen werd vergiftigd, draagt 

de welluidende naam ‘agent orange’).’


Die oorlog nu 2022 in Oekraïne heeft een geschiedenis. Die naam ‘oranje’ benoemt Natalya als 
‘vreemd’. Wie heeft die naam bedacht?   
De revolutie, welke revolutie… lees dat hele artikel maar op streventijdschrift.be 


In 2012 werd er een associatieverdrag voorgesteld tussen de EU en Oekraïne. 


In november 2013 begonnen de protesten in Oekraïne tegen president Janoekovytsj. 


Rond ongeveer 17-21 februari 2014 viel President Janoekovytsj van zijn troon. 


De EU wilde samen met de NAVO de grenzen verleggen, Rusland voelde zich bedreigd.

Rebellen begonnen in de afvallige provincies een strijd tegen de Oekraïne, een methode ook de 
CIA niet vreemd. 


Oekraïne ging afvallige provincies bombarderen (juridisch hun eigen landsbevolking bombarderen)


18 maart 2014 Annexatie van de Krim door Rusland.


17 juli 2014 neerhalen MH17 boven Donetsk met heel veel Nederlanders aan boord. Was dat een 
raket van Rusland of van de rebellen of van Oekraïne. Er zijn beweerde bewijzen die ik per 
definitie niet geloof omdat ik geen geloof meer heb in de Nederlandse wetenschappers getuige 
het dB(A) geluidoverlast bedrog vanaf 1979 dat een wereldwijd in stand gehouden bedrog is. Ik 
denk liever op een ‘onder-de-crinoline-kijk-wijzer manier’; wie had er belang bij het neerhalen van 
de MH17, ‘dat’ is in geval MH17 onrust (stofwolk) zaaien, zo werkt de illuminatie altijd, afleiden 
met stofwolken en angst zaaien. Ik zie in het neerhalen van de MH17 onrust zaaien tussen het 
aloude West en Oost ijzeren gordijn, het creëren van verdeel en heers. Oftewel inclusieve het 
opofferen van onschuldige mensen aan boord van de MH17. Vandaar ook die enorme show die 
wereldwijd live werd bekeken van al die lijkwagens. Het is mijns inziens in ieder geval geen toeval 
noch ‘per ongelukje’ dat wie dan ook een lijnvliegtuig op 12 kilometer hoogte uit de lucht schoot, 
het was een conflict aanjagen tussen West & Oost.   

Wat zou je denken van een covert operatie van het World Economic Forum in combinatie met de 
uitrol van de Liquid Natural Gas industrie. 

In de psychopathie wordt veelal gebruik gemaakt van maskers, Gasunie 9% aandeel in de Nord 
Stream 1 en 10% aandeel van Shell in de Nord Stream 2 kunnen zulke maskers zijn want de Nord 
Stream 1&2 waren de directe concurrenten van de LNG uitrol.


(Rob Jetten is gequote in Trouw (Romana Abels 30 september 2022, 18:19; “Nederland heeft met 

zijn importterminal voor vloeibaar gas in de Eemshaven een 

cruciale schakel toegevoegd aan de Europese gasmarkt, 

daarmee doet Nederland al veel om andere landen te 

helpen.” Wat een flauwekul gelul.


Hiernaast een afbeelding van ’n video die ik heb gevonden 
op Youtube uit een wat vreemde combinatie video collectie 
van ene M.S. Een presentatie van 13 jaar geleden gepost 
over de Eemshaven LNG terminal, dat was dus plus minus in 
2009. Die  LNG tankers moesten nog gebouwd worden en 
de diverse havens ook. Volg de tijdlijn en volg ook TAQA in 
Alkmaar. Succes. 
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5 september 2014, Verdrag van Minsk-1. 

15 februari 2015, Verdrag van Minsk-2.


Oekraïne bleef de rebellerende provincies jarenlang kapot bombarderen. 


NAVO voorzag Oekraïne van steeds meer wapens die het verdrag van Minsk schonden door die 
wapens doelbewust steeds dichter bij de grens met Rusland te plaatsen, een schending van het 
Minsk verdrag, over dat deel van het geschiedenisboek wordt niet veel aan de westerse burgers 
verteld door de westerse politici die veelal verbonden zijn met het WEF en al evenmin door de 
gevestigde main stream media.

   

Putin maakte op 27 januari 2021 via een videolink in een live toespraak aan het WEF Davos 
gezelschap bekend dat het WEF kon oprotten met hun plannen, Rusland zei niet mee te doen 

(of Putin maakt onderdeel uit van een nóg hogere dubbele versie van de geschiedschrijving).


Rusland waarschuwde het Westen/NAVO omdat de wapens steeds dichter naar de Russische 
grens werden verplaatst en deed vredesgesprek voorstellen. Het Westen weigerde te luisteren en 
weigerden het gesprek/overleg. 


Rusland viel begin 2022 de provincies (oud Russen) binnen die al jaren door Oekraïne kapot 
werden & worden gebombardeerd.  


Puppet Zelensky van Oekraïne kreeg & krijgt wapens en hulp van het Westen, NAVO etcetera. 

Westerse politici en media roepen ‘stoute Putin, stoute Putin, oorlogsmisdadiger’ terwijl Oekraïne 

het eigen van oudsher Russische deel van de bevolking al jaren bombardeerde.


Op 8 februari 2022 verklaarde President Biden 
van de USA in een persconferentie dat als 
Rusland de Oekraïne zou binnenvallen; 

“than there will be no longer a Nord Stream 2, 

we will bring an end to that.’”

De Duitse journaliste vroeg; “How will you do 

that?”


Biden reageerde met “I promise you, we will 

be able to do that.” en hij keek voldaan naar 
de journalist.


Op 26 september 2022 werden de 

Nord Stream 1 & 2 opgeblazen. 

RTL wees eerst even naar Rusland maar Polen zei het al, het is de USA. Niet de USA als volk, het 
zijn de functionele leiders van dat land.

Of het is wel Putin maar ik zie zijn belang er niet in.

Zélf nadenken, wat is het belang van het opblazen van de Nord Stream 1&2?

Vanaf Noorwegen naar Polen ligt een redelijk nieuwe aardgas pijplijn.


Het kapitaal dragende deel van de USA heeft nog een uitstaande rekening aan zowel Rusland als 
aan diverse landen in Europa, waaronder Duitsland.

Met Rusland vanwege het ijzeren gordijn, het bestralen van de ambassade in Moskou met ELF 
Hertz waves, het niet van Rusland hebben kunnen winnen, etcetera. En met Europa vanwege het 
omver trekken van de Dollar ten tijde van President Nixon, zoek het maar op.

Welke landen doen daar hun voordeel mee, niet Rusland want de Nord Stream pijpen waren het 
wisselgeld van Putin jegens de EU. De USA & Engeland werden genoemd. Niet te vergeten de 
gasbelangen van Noorwegen.  Het gaat allemaal om macht en geld verdienen.
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Engeland, hoezo Engeland, nou omdat Shell 
daar zit maar fundamenteel gaat het om het 
voordeel van de grootste Adelhouders van 
Shell, welke kleur hebben die. De LNG handel 
is sinds het opblazen van de Nord Stream 1&2 
nu top of the bill, het vlaggeschip de Murex op 
kop. Wat nou als de Russen een lange 
afstandsraket afvuren op de Murex als de 
gevulde Murex net door het Nauw van Calais 

heen is gevaren. Dat is me een bom… 😬 


Wie liep en loopt er in Europa voorop met LNG ontwikkeling, jawel Shell in gebied Nederland.

Kom ik weer terug op die derde compressor van de UGS-Norg, die blijft maar Hertz Golven 
Drukken terwijl ze die niet nodig hebben voor het vervullen van hun verleende vergunning, dat 
konden ze tot de zomer van 2018 ook zonder zoveel herrie en met slechts twee compressoren 

zeven miljard. Niemand kan controleren wat Shell samen met ExxonMoibile écht doen met het 
Groningenveld, ze hebben allang gezegd dat er nog jaren ‘naschokken’ kunnen volgen. Wij horen 
vernemen ervaren en registreren de andere waarheid waar niemand wat mee doet. 


En dan kom ik weer uit bij de opwarming van de aarde die ook veroorzaakt kán worden door de 
wereldwijde ELF zenders tussen de equator en de Noord Pool waarmee ze ook het weer kúnnen 
manipuleren, hetgeen ze natuurlijk niet doen, net als de Verenigde Staten mogelijk ook de Nord 
Stream 1 & 2 hebben opgeblazen want dan wordt Rutte boos en moet Mark Rutte simultaan 
tegen Putin & Biden gaan vechten. Dat is niet erg want Premier Rutte is gewend aan een 
ingewikkeld leven. Of hangt de waarheid onder de orangeade Crinoline verscholen.


Het Japanse bedrijf Eneco houdt verder voet bij stuk met hun hoge energie prijzen want Japan 
heeft van oudsher ook weer wat af te rekenen met de STAAT der Nederlanden omdat ze 
Nederlands-Indië met haar olie en goud kwijt raakten en Koninklijke Shell aan Japan geen tankers 
en olie wilde leveren ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waardoor Japan het zelf maar ging 
ophalen nádat ze eerst Pearl Harbour plat bombardeerden en daarna Nederlands-Indië 
veroverden en die getto’s (thuis woonwijk) achter gedek (gevlochten bamboe hekken) oprichtte vol 
met Nederlanders die ze lieten creperen. Eneco is qua aandelen 100% van het Japanse 
Mitsubishi & Japanse Chubu en wie weet zijn die op hun beurt weer van BlackRock.        


‘We’ zij niet in oorlog zoals mensen denken, de oorlog in Oekraïne is een WEF stofwolk van 
psychopaten ten koste van burgers want er wordt een financiële energie wereldoorlog gevoerd 
waarin het WEF een van de hoofdrolspelers is, dus kijk nog eens naar de hoofdrolspelers binnen 
het Statuut voor het Koninkrijk. 

Ik zie in Alexander ook nog wel een stukje Multatuli maar in de oude lijst leden van de Vrij 
Metselaars kwam ik de naam van Douwes Dekker, Eduard (1820-1887) - schrijver onder de naam 
Multatuli, Indisch ambtenaar, ook weer tegen. Dus Koning Alex, let op je rug, dat is geen 
dreigement maar een goed gemeende waarschuwing want volgens mij houdt Amalia van je en 
moeder rijdt op Volkert en er lopen op de hoogste manipulatie niveau’s heel veel gekken rond. 


De President van Belarus (Wilt-Rusland) Aleksandr Loekasjenko heeft in de EU een slechte naam, 
maar is dat terecht? Ik weet echt niéts uit eigen bevinding over Loakasjenko dan alleen van wat ik 
middels indoctrinatie inkapseling heb vernomen vanuit de Nederlandse Dictatoriale Staat waarin 
de democratie alleen nog bestaat uit loze kreten uitroepen ‘democratie’ door de zittende macht. 

Over de ware historische reden van de huidige oorlog in Oekraïne en de rol van de krachten vanuit 
het Westen hoor je in het vrije Westen niets, het verhaal dat mensen als Mark Rutte en Wopke 
Hoekstra de bevolking mee manipuleren begint halverwege het boek en betreft inkapseling van 
het denken zodat de bevolking kalm blijft, een soort verdovend middel.


Het verhaal dat de Minister van Buitenlandse zaken van de Republiek Belarus, Vladimir Makei, 
uitsprak op de Verenigde Naties bijeenkomst is een kalm rustig logisch verhaal dat wordt 
uitgesproken helemaal vanuit de verdragen van Versailles, ook het éérste verdrag en de omzetting 
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van het denken der mensen vanaf Copernicus naar Wetenschappelijk. Goed verhaal wat Het 
Koninkrijk oftewel de Staat der Nederlanden absoluut niet fijn vindt.

Maar ja, Prinses Beatrix rijdt dan ook op een eigen paard dat zij Volkert heeft genoemd. 

Volkert is ook de naam van de moordenaar van een van de grootste bedreigingen van de macht 
van het Koninklijk Huis in de 20ste eeuw, Pim zat hard te zagen aan de poten van de democratie. 


Ik heb er al vaker over geschreven, iets dat mensen die onbewust vanuit een cocon denken en 
door een vergiet kijken (ik was er ook een zoals velen en ik zat muurvast in een cocon en vergiet 
door toedoen van psychopaten) hebben niet door hoe psychopathische machthebbers genieten 
en hun diepste gevoelens bevredigen, namelijk; middels hun macht anderen vernederen en 
misbruiken en dáárvan genieten. Ik vraag me oprecht af of de situatie met Khadija Arib een 
bewuste stofwolk is. 


Laat ik het, zonder al te diep in de materie van het vernederen begeven, een voor iedereen 
begrijpelijk grof voorbeeld geven dat je op al het machtsmisbruik kunt plakken;


Bij een mens die een ander mens van de fiets trekt en vanuit macht het slachtoffer all the way 
verkracht en daar als verkrachter op klaar komt gaat het ten diepste niet om het orgasme van de 
verkrachter maar wat de verkrachter nog heerlijker vindt is het eigen hoogtepunt te beleven 
middels het pijn doen en vernederen van het slachtoffer, oftewel het échte orgastisch hoogtepunt 
bereikt die in het vernederen en beschadigen van het slachtoffer vanuit machtsbesef. 


De structuur onder het WEF is nét zo want het WEF is niét democratisch, het is dictatoriaal.

Je bent dik of dun, je bent te zwaar of te licht, een bal is niet vierkant, een buis is niet massief,

een berg is niet plat, een dictatuur is geen democratie, dat laatste feit verhullen onder een 
‘constitutionele monarchie’ helpt niet.


Ik heb inmiddels een Chinees Academisch artikel gevonden over ELF/VLF Wave Radiation 
Experiment by Modulated Ionospheric Heating Based on Multi-Source Observations at EISCAT 
geaccepteerd op 28 January 2022 en gepubliceerd op 29 January 2022. Ja, met dat soort overal 
op het noordelijk halfrond staande krachtige zenders kan de ionosfeer opwarmen, leuk hé.


Die techniek begon al bij Nicola Tesla, er is decennia gestreden tussen Rusland en de USA over 
deze kennis met veel experimenten.  Het betreft oorlog voeren middels ELF/VLF Wave Radiation, 
weerbeïnvloeding, opwarming van de aarde, natuurrampen, aardbevingen…., 


allemaal conspiracy nep nieuws van de schrijver vanzelfsprekend 🤮 …. Vera Bergkamp.


Vandaag als dit door mij afgeschreven is, worden door Rusland vier provincies van Oekraïne 
ingelijfd bij Rusland. Het Democratische Westen beperkt het verhaal achter de oorzaak van de 
Oekraïne oorlog steeds meer naar een ‘opschuivend nawoord’ van een boek en vergeet het 
voorwoord en de eerdere hoofdstukken dat de Nep-Democratische Regering van Oekraïne al acht 
jaren de eigen Oekraïens/Russische bevolking hebben gebombardeerd. Het mooiste is wel het 
Democratisch Westers gebruik van het woord ‘schijnreferanda’ als Goebbelseriaanse inkapseling 
van het denken van de Westerse burgerij. Een ‘schijnreferendum’ betekent dat er geen 
referendum is, zoals schijnzwangerschap en schijndemocratie. De waarheid is dat die referenda 
wel degelijk gehouden zijn met toezichthouders en dat het Democratisch Westen die referenda 
niet wil erkennen omdat het Vrije Democratische Westen het ermee oneens is dat een bevolking 

die al 8 jaar wordt gebombardeerd door Oekraïne bevrijdt wordt door Rusland  😳 .   


Nou, ik schijt symbolisch op het WEF, op haar aanhangers en op de stikstof problematiek, de 
door ELF veroorzaakte opwarming orkanen en aardbevingen zijn in volle gang, nu de al heel lang 
geplande black-outs nog ff doorstaan.


30 september 2022, NOS;

Rutte: 'Dit is ook onze oorlog, Nederland steunt nieuw sanctiepakket'
Nederland steunt een nieuw internationaal sanctiepakket tegen Rusland "waar nu keihard aan 

gewerkt wordt". Dat heeft premier Rutte gezegd aan het begin van zijn wekelijkse persconferentie. 

Ook op andere manieren, bijvoorbeeld door het leveren van wapens en humanitaire hulp, zal 

Nederland Oekraïne "op alle manieren blijven helpen om deze strijd te winnen". 
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"Laat glashelder zijn dat Nederland deze annexatie, net als die van de Krim, nooit zal erkennen", 

zei Rutte. "De wereld zal niet accepteren dat Poetin met een paar pennenstreken de grenzen 

verlegt. De internationale eensgezindheid is groot. We kunnen niet toestaan dat Poetin alles 

vernietigt wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Daarmee is dit ook onze 

oorlog." 
Who the fuck is Nederland Mark Rutte?

En ‘Dit is ook onze oorlog’, nee Mark Rutte, ik denk anders, ik sta namelijk niet graag aan de 
foute zijde, ik heb genoeg zaken opgenomen voor nationale TV om dit te kunnen stellen en ik ben 
ook tegen het WEF, waarom ettelijke Nederlandse boze burgers grove dingen tegen Hare 
Majesteit riepen. En dan ‘we kunnen niet accepteren dat Poetin met een paar pennenstreken de 

grenzen verlegt’ & en dan de valse tekst Premier M.R., ‘We kunnen niet toestaan dat Poetin alles 

vernietigt wat we na de Tweede Wereldoorlog hebben opgebouwd. Daarmee is dit ook onze 

oorlog’, wat een ronduit grove verdraaiingen gaslighting volksverlakkerij en inkapseling van de 
waarheid. 

Dat zo beweren is een onwelriekende uiting Mark Rutte. Rusland heeft meegevochten aan de 
bevrijding van Europa van de bezetter Hitler. Oekraïne vernietigde de eigen provincies en het Vrije 
Democratische Westen en de United Nations deden niets tegen die misdaden van en door 
Oekraïne tegen hun eigen Russische bevolking, in tegendeel het Vrije Westen bewapende 
Oekraïne éxtra.  Rutte zijn laatste aangehaalde tekst blijkt eigenlijk meer op zijn realiteit te 
berusten, want het WEF is al lange tijd bezig met hun planning… 


Los van het feit dat de rechter in de LEE 21 / 2543 WET BAST op geen enkele wijze de echte 
waarheid/werkelijkheid heeft meegewogen, waar wij weer mee verder zouden kunnen komen 
inzake de ernstige overlast, laat een eed aan de Koning dragende rechter dus wederom zijn 
geweten zien dat duidelijk volledig gelieerd is aan de Heersende Elite van de macht en het geld. 
Tja, één rechter kan het dB(A) bedrog ook niet beslechten, dat onderwerp is ook te groot en hoort 
direct bij de macht pal onder de Koning, de Raad van State.  
 
Als het maar lang genoeg duurt, wie weet komt die kernaanval dan ook omdat het Vrije 
Democratische Westen te psychopathisch is geworden en dat soort mensen stopt niet, die moet 
je neersabelen of ze moeten zichzelf neersabelen. De Nord Stream1&2 opblazen was 
waarschijnlijk een doorgeslagen Vrije Westers Democratische actie, gewéldig gewoon, van de 
psychische buitencategorie oftewel pervers psychisch gestoord en zó fucking goed voor de LNG 
handel. 

     


Voor mijn eerste publicatie op HoeDenkIk.nl, het essay ‘hoe denk ik, 
alles is omgekeerd’ maakte ik dit samengesteld plaatje.


Het lijkt nu door toedoen van het Vrije Demonistische Westen bijna 
zover te zijn. 


Met een zoveelste welterusten van de Narcisten Buster voor de cocon 
ingekapselde en door vergiet heen kijkende medemens.


Van de door Dilan gegeven geuzennaam die ik vol trots dragen zal,


de Onwelriekende Narcisten Buster


  ‘en moge het thuis spoedig op de psychopaten instorten’

     (variant op een arabische wens spreuk)
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