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De Lijkwade van de menselijke beschaving,  

THX 1138 4EB (1967)                

Ja mensen, de Lijkwade van de menselijke beschaving want de ziel in velen is reeds morsdood. 


Door vele comorbide omstandigheden, waar ik in mijn leven steeds over struikelde, waaronder 
vele psychopaten en hun gedragingen, zowel bij mijn opgroei onder het juk van ouders, juk van 
aardse religies zoals Katholiek, Evangelische, Baptistisch en wat ik door mijn televisie 
camerawerk in de kantlijn van Jodendom en de Islam heb meegekregen, maar ook inzake 
Overheid en het Corrupt Doorgerot Rechtssysteem aan toe allemaal voor is gespiegeld, ben ik de 
aarde anders gaan bezien.


Psychisch van God en van de aarde los blijven er over niet te lange tijd, na de nu nog 
‘aankomende’ geplande super-holocaust, alleen maar wandelende lijkwaden over (zombies). 


Mijn eigen onderbuikgevoel, welks ik vanwege comorbide omstandigheden na een lange queeste 
pas sinds 8 april 2014 op mijn eigen innerlijk bewustzijn niveau heb gekregen, vertelt mij opgeteld 
met het psychopathisch gedrag in mijn omgeving, hetgeen ik tijdens mijn queeste al bestudeerd 
heb, dat er iets verschrikkelijks gáát gebeuren hetgeen ook kán gebeuren doordat velen van de 
7.772.650.805 (ongeveer per juli 2021) te verward zijn gemaakt en geraakt onder de vele 
Babylonische spraakverwarringen waardoor velen de reeds decennia geplande conspiracy der 
Elite niet meer kunnen zien aankomen.

Velen die aan de conspiracy meewerken denken die te kunnen overleven, niets is minder waar. 

 

Anders-denken dan het enig toegestaan dictatoriaal denken is om Babylonische redenen van de 
Elite inmiddels dan ook benoemd als een verboden vorm van ‘conspiracy-denken’.  

In dit stuk “De Lijkwade van de menselijke beschaving, THX 1139 4EB” ga ik enkele politici een 
beurt geven, toevallig ook vier vrouwen maar het had net zo goed ook Jan Paternotte, geb. 1982, 
kunnen wezen. 

 

Maar voordat ik Tweede Kamer Leden Mw. Lisa Westerveld, Mw. Vera Bergkamp, Mw. Mirjam 
Hannah Bikker en Mw. Joba van er Berg even ongevraagd en dus zonder hun consent een beurt 
geef ga ik eerst een beurt geven aan wijlen Bart de Graaf, geb. 1967.

1967 is namelijk een apart jaar waarin onder andere George Lucas zijn film ‘THX 1138 4EB’ 
maakte en UNESCO de schadelijkheid van ‘infrageluid’ bekend maakte in hun blad ‘The UNESCO 
COURIER, a window open on the world’.
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Bart was een man die gebruik is gaan maken 

van zijn, door een ongeluk opgelopen, 

handicap en hij als volwassen man in een 12 

jarig lichaam gevangen bleef zitten. 

Bart presenteerde in 1988 als 21 jarige het 

kinderprogramma B.O.O.S. dat tot 1995 werd 

uitgezonden door Veronica. In dat programma 

speelde Bart de Graaf dat hij een eigen 

omroep had onder de naam Bart Omroep 

Organisatie Stichting. Als "omroepdirecteur" 

presenteerde Bart allerlei onderwerpen en 

interviewde hij gasten.  

Na B.O.O.S. begon De Graaff met een nieuwe 

televisieserie BNN, Barts News Network, 

onder welke naam hij twee jaar later 

daadwerkelijk publieke omroep BNN oprichtte. 

Een van Bart’s vele parodische uitzendingen in 

2001 was ‘Bartje - De Boerendochter’. 

Nu heb ik, geb. 1957, toevallig weer de 
originele opnamen van Bartje, door de 
N.C.R.V. uitgezonden in 1972, als jonge knul 
meegemaakt. (ouders waren opname team)


Bij satire mocht je als 34 jarige in 2001 nog 
grensoverschrijdend gedrag etaleren, inclusief 
een Shell pomp etalageruit ingooien. 


Ik heb mijn eigen twee dochters op seksueel gebied niets verboden maar tijdens hun opvoeding 
hen wel meegegeven dat ze altijd goed dienden na te denken voordat ze seks met iemand 
hadden want veel mannen zijn onder loverboy voorwendselen alleen uit op het lichaam van de 
vrouw en niet uit op de vrouw vanuit liefde, noch de vrouw als geheel inclusief haar ziel. 

Daarom leerde ik mijn dochters zelf goed na te denken voordat zij aan seks zouden doen, zij er 
van tevoren zélf over zouden nadenken zodat zij er de dag erna geen spijt van zouden hebben.


Nu weet ik óók uit ervaringen dat er héél véél mannen zijn, véél méér dan men wil beseffen, die 
zich wel degelijk netjes blijven gedragen ondanks dat er vrouwen zijn die de mannen, om hun 
eigen vrouwelijke redenen, in verleiding pogen te brengen uit verlangen naar hun penis.


Ook kan iedereen weten dat heel veel mensen seksueel hypocriet zijn én dat seks in de juiste 
omstandigheden ook heel veel macht & geld kan opbrengen, ook al was er eerst sprake van 
consent. Monica Lewinsky preserveerde haar jurk zelfs jaren lang met het sperma van de 
president erin voor ‘je weet maar nooit’. 

Aan zo’n consent hebben Rechters als een vermeend klager na jaren aan de bel trekt dikke schijt. 
Ook al is het op contract basis, roep “machtsmisbruik” en je wint iedere sekszaak.

Met het wederzijds consent beeldmateriaal van al je seksuele escapades maken is de énige 
veilige methode om bij seks NIET zozeer je Rechterlijke gelijk te krijgen, want dan weigeren zij 
gewoon om te kijken, maar je kunt dan wél je onschuld bewijzen.


Wat je bij seks aangiften vaak ziet is dat er ‘groepsnarcisme’ ontstaat.

Maar nu eerst dichterbij huis als voorbeeld het groepsnarcisme in de Tweede Kamer;  
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Ik quote even de tekst bij een deel uit de video van het Corona debat van 20 januari 2022 van het 
Youtube kanaal van Bert Brandsma inzake de inbreng van Gideon van Meijeren;

Waar twee dagen hiervoor, de 4 regeringspartijen, D66, VVD, CDA en CU een vrij opzichtige en 

afzichtelijke poging deden (zonder al te veel succes) om Geert Wilders de mond te snoeren, nog 

voordat hij aan zijn inbreng begon, was bij dit debat Lisa Westerveld al aan de microfoon, voordat 

Gideon van Meijeren nog maar een woord had gesproken.  

Dit loopt helemaal uit de hand, nog erger als bij Wilders, waarbij opvalt dat Bergkamp de regie niet 

meer zo in handen heeft.  

Het lijkt anarchie.  

De meningen zijn duidelijk verdeeld. 

Lisa Westerveld maakt een persoonlijk feit, over iets wat van Meijeren op 2 januari op twitter heeft 

geschreven en wat maar zijdelings met dit debat te maken heeft.  

Het is inmiddels wel opvallend, dat Bergkamp het zo tracht te spelen dat telkens FvD de stoute 

jongens zijn. 

Bert Brandsma schreef over 20 januari 2022 ‘het lijkt anarchie’.

Ik schrijf ‘het is bewijs van groepsnarcisme in een democratie die nooit bestaan heeft’. 


Voordat Gideon van Meijeren in het zoveelste Corona debat zijn bijdrage kon gaan delen ging 

mw. Lisa Westerveld van Groen links, geb.1981, naar de interruptie microfoon om een persoonlijk 
feit te maken, of zoals ik het uit “Lisa zonder consent Gideon een flinke beurt wilde geven”. 

Nota Bene, Lisa Westerveld kwam terug op een uitspraak die Van Meijeren 19 dagen daarvoor in 
het openbaar en buiten debat in Het Huis gemaakt had; Lisa grijpt Gideon

“op 2 januari 2022 heeft van Meijeren gezegd en ik citeer hem; ‘vroeg of laat gaan wij diegene die 

ons dit leed hebben aangedaan opsporen vervolgen en opsluiten’ en dan heeft die het niet alleen 

over mij, over een groot deel van mijn collega's hier, over de bewindspersonen, onderzoekers, over 

beleidmakers en ik zou van hem precies willen weten wat of hij daarmee bedoeld, was dit stoere 

jongenspraat en neemt hij die woorden hier terug en als dat niet zo is en hij dat meent zou ik graag 

van hem willen horen hoe hij ons gaat opsporen, wat hij bedoeld met vervolgen, wat hij bedoeld 

met opsluiten.”

  

Nota Bene, Groen Links opende het onderwerp in debat, GL bracht “het” in debat, niet Gideon. 

Vanzelfsprekend mocht Van Meijeren daar wel op reageren. 

D66 Kamervoorzitter Vera Bergkamp, geb. 1971, begon zoals gebruikelijk haar stempel weer te 
drukken en riep al spoedig tegen Van Meijeren ‘kunt u afronden’. Die druk is narcistisch gedrag.

Vervolgens nam de Voorzitter de regie verder over en stelde Van Meijeren een inhoudelijke vraag 
hetgeen neerkomt op sturing geven in het debat ‘gaat u daarover een procedure beginnen over 

het ambtsmisdrijf want dát is de procedure die we hebben of niet?’

D66 Vera stelde een gesloten multiple-choice vraag met slechts twee opties voor Gideon van 
Meijeren. Dat is het spel der ‘kreeft-keuze’, het weglaten van de vrije keuze voor een derde of 
vierde optie, oftewel keiharde manipulatieve bemoeizucht in debat van de Kamervoorzitter.

Rechters misbruiken deze methode ook héél váák en onder druk geven mensen vaak op. 

Gideon van Meijeren sprak uit dat een procedure pas mogelijk is als de Tweede Kamer daar in 
meerderheid voor stemt, dus zet Van Meijeren dat daarom steeds weer op de agenda. 

In dit geval was het echter Lisa Westerveld die het onderwerp het debat in-bracht om Gideon een 
ongewenste beurt te geven, welke beurt van Lisa door Gideon goed gepareerd werd. 


We zijn in dit ongewenst tussen-debatje dus al zo ver dat Gideon van Meijeren al te kennen heeft 
gegeven dat aangifte doen juridisch dan nog niét kan en aldus ontstond de situatie dat FvD het 
onderwerp ook niet mag bespreken, en dat is iemand binnen de democratie monddood maken 
hetgeen gedrag is dat behoort bij een dictatuur. 


Vervolgens mocht Mw. Mirjam Bikker ChristenUnie, geb. 1982, even lekker in groepsnarcisme los 
gaan. Besef dat bij doorgeschoten narcisme het altijd gaat om het eigen onderliggend genot en ik 
Justitie Nederland daarom al jaren typeer als ‘een bordeel’.

Mirjam ging los; ‘Het is van tweeën een, of je beschuldigd hier allerlei mensen van heel ernstige 

dingen die allemaal onzin zijn en je doet aangifte of je houd erover op en gedraagt je als een vent 

en gaat gewoon het debat aan hier,  en dan gaan we het niet hebben over allerlei dingen die 
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strafbaar zouden zijn waarmee we ook allerlei mensen mee in verwarring brengen en waarin we 

vooral allerlei mensen die staan voor onze rechtsstaat die daar enorm hun best voor doen, die 

iedere week weer proberen de veiligheid te garanderen op zovele plekken in diskrediet te brengen 

want dat doet de heer van Meijeren met deze woorden , als er zo gesproken wordt over zoveel 

mensen die hard werken bij de handhaving bij de politie bij de rechterlijke macht bij het openbaar 

ministerie dan is het mijn taak hier te staan voorzitter en te zeggen zo gaan we niet met de 

rechtsstaat om, dus of de heer van Meijeren doet aangifte dan gaan we zien hoe dat vervolg is of 

we gaan het in debat hebben over de inhoud, dat is mijn oproep , ik ga hier verder niet over in 

discussie.’ 


Om het in de taal van Mirjam te houden, of Mirjam kan niet inhoudelijk luisteren, of Mirjam wil niet 
inhoudelijk luisteren. 

Ik rijd nu uit protest al zo’n 8 jaar rond met gele schilden op mijn auto met daarop geschreven in 
dikke zwarte letters “JUSTITIE NEDERLAND CORRUPT” en de reden is door Justitie gemaakte en 
misbruikte kinderporno die al 25 jaar in de doofpot wordt gehouden door het complete systeem 
Justitie welks door Mirjam worden benoemd als hard werkende handhavende mensen, want zo 
gaat dat in werkelijkheid Mirjam Bikker van de ChristenUnie. 

Mirjam lijkt niet eens onder een steen vandaan te zijn gekropen, zij leeft kennelijk permanent 
onder een steen zonder licht.


Mw. Fleur Agema PVV, geb. 1976.

‘Ik ben het niet eens met de heer van Meijeren maar hij heeft hier in dit huis wél zijn vrijheid van 

meningsuiting en ik vind het niét goed als een collega de mond gesnoerd wordt’


Goed gedaan, keurige houding. Niet mee eens, prima, maar iemand de mond snoeren in een 
democratie is dictatuur en dat doet Vera Bergkamp, zij heeft het gedrag van een dictator.  


Dan Mw. Joba van de Berg CDA, geb. 1958, (vroeger Unilever & Bouwend Nederland)

‘De vorige keer toen de heer Jansen hier stond namens het Forum voor Democratie toen heb ik 

geconcludeerd dat Forum oproept tot wetteloosheid  en ik kan dat eigenlijk alleen maar weer 

herhalen want democratisch genomen besluiten in dit parlement worden niet door Forum erkend 

en dat wil ik graag nog even weer een punt van maken.’ 


Dit is wederom of zó dom of bewúst narcistisch de democratie onderuit schoffelen. Oppositie 
mag het namelijk radicaal oneens zijn met genomen besluiten en de burgerij heeft het recht om 
met allerlei mogelijke middelen burgerlijk ongehoorzaam te zijn, dat is een van DÉ kenmerken van 
een democratie. 


Gideon pareerde die opmerking vervolgens weer met de FvD woorden ‘burgerlijke 
ongehoorzaamheid’ hetgeen een legale vorm van protest is.

Vervolgens verdraaide Voorzitter Vera Bergkamp, de plaatsvervangende Dictator als die niet thuis 
is, de woorden van Gideon van Meijeren weer met het woordgebruik dat het een oproep was voor  
‘wetteloosheid’ en uitte Bergkamp vervolgens dat zij daar geen enkele discussie meer over 
wenste. Wat je zag gebeuren was een opgezette groeps-narcistische show (conspiracy) van 

D66, Christen-Unie, CDA & GroenLinks. Ja ja, GroenLinks ook. 

 

Vervolgens brak de dictatoriale pleuris uit.
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En Geert Wilders die enkele dagen ervoor ageerde tegen Soumaya Sahia die voor de VVD wat 
doet tégen terrorisme en veroordeeld is geweest vóór terrorisme met een van de doelen van die 
Hofstadgroep om Geert Wilders om te leggen. 

En de zuster van Soumaya namens D66 samen met Wilders in de Tweede Kamer zit. 

Wie zou dáár géén ongemakkelijk gevoel van krijgen. 
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Dan een regering die al méér dan 50 jaar 
bewust tezamen en in vereniging met velen 
zoals GGD, RIVM en legio geluid-meet-
bureaus en geluid kwakzalvers waarvan er een 
zelfs werkt met een speelgoed microfoon van  
€ 23,50   en allen de door UNESO in 1967 
bekend gemaakte ongezonde infrasoon 
geluiden onder tafel houden ten bate van de 
machthebbers, Elite, aandeelhouders en de 
Democratische Politiek die daaraan meewerkt.

FLIKKER TOCH FF OP ZEG! 

Foto Dagblad van het Noorden, 6 januari 2022, journalist Leonie 
Sinnema 


Er wordt veel gesproken over de Hemel en de Hel, over de Duivel voor het hiernamaals, voor waar 
je heengaat als je dood bent. 

Nou, voor dode zielen (zombies) is dit verder niet geschreven, dus ga maar weg, ik schrijf verder 
voor de minderheid die nog wel een levende ziel hebben.


De Hel is de aarde zélf, de hel bevindt zich in en om ons heen. 

De aarde is volgens mij namelijk de school voor de innerlijke ziel.

De mens, Bert Haanstra wijdde in 1972 een film aan menselijk gedrag, “Bij de beesten af”.

Drie jaar werkte Bert aan die film over de hele wereld. Hoe werd die 35mm film gefinancierd?

Bert werkte ook voor Shell.  De boodschap van die film is dat de mens slechter is dan de natuur. 
De Georgia Guide Stones 1980 stellen dat de mens niet de kanker van de aarde moet zijn.


Op de Georgia Guide Stones, die in 1980 zo’n beetje in de “achtertuin” van de toen zittende 
President Jimmy Carter zijn geplaatst, staan de Tien Geboden van de Nieuwe Economische 
Wereldorde in enorme stenen tafelen gebeiteld.


In de Bijbel is het tiende gebod dat Mozes van God in de stenen tafelen ontving;

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn 

dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. 

Het tiende gebod van de Nieuwe Wereldorde gaat ook over het gedrag van de mens; 

Ben geen kanker op de aarde, laat ruimte voor de natuur, laat ruimte voor de natuur.  

De boodschap van de Nieuwe Economische Wereldorde die anno 2021/2022 wordt gepredikt 
door de ingezegende predikanten van de kerk van het World Economic Forum; Mark Rutte en 
Wopke Hoekstra, van hun God K. Schwab is gaslighting. Rutte doet de visie van kritische anders 
denkenden af als ‘slechts een mening’ waarmee Rutte iedere anders denkende dan wat God 
Schwab wil impliciet dient te worden afgewezen als Wappie. 

Iedere kritiek afdoen als slechts een mening is een dictatoriaal gedrag van minister President 
Mark Rutte á lá Mao Zedong.


“Gij Dode Ziel” is wat mij betreft nu de psychopathische ware naam van Marc Rutte de Vierde. Dat 
bijna iedereen nu nog steeds in het gedrag van Deze Dode Ziel trapt is gewoon luiheid. De 
weigering zelf na te denken uit luiheid  uit hoop op een plekje in het hiernamaals van Klaus 
Schwab. Dat zal nooit gebeuren omdat de proeve van de hel zich op aarde bevindt.

 

Kijk, je hebt psychopaten (zeer zware narcisten), hetgeen een persoonlijkheidsstoornis betreft 
maar je hebt rond psychopaten áltijd een massa ondersteunende mensen die ook steeds 
psychopathische’r gedrag vertonen om de hoofd psychopaten te ondersteunen, de zogenaamde 
functionele psychopaten/narcisten.  

  


Voor wie nog begrijpend kunnen lezen en zelfstandig willen denken;
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Door omstandigheden hebben wij in nog geen vier jaar tijd middels eigen onderzoek, dat 
wetenschappelijk onweerlegbaar de echte harde waarheid is, bewezen dat de wereldwijd 
toegepaste door doorwrochte harde wetenschappers vastgestelde “Wettelijke dB(A) geluid 
weging”, waar iedereen wetende, onwetende of ontkennende last van heeft   een keiharde 
wetenschappelijke leugen is   welke ook onder dictator Mark Rutte de Vierde met zijn dode ziel 
onder de pet en in stand wordt gehouden  dus mijn broek zakt volledig af van Mark Rutte.

Oftewel, Mark Rutte de Vierde is voor mij een volstrekt onbetrouwbaar wezen, is een “Rat” zoals 
omschreven op basis van gedrag op onze website narcistenbuster.

De Doorwrochte Harde Wetenschappelijke Kennis van en onder Rutte III en Rutte IV is gewoon 
een keiharde dictatuur.


Een democratie waarin je debatteert met psychopaten is geen democratie, psychopaten hebben 
een persoonlijkheidsstoornis en hen dien je uit het circuit te halen want anders volgt altijd “de 
vernietiging”.  Debatteren met psychopaten is volledige tijdsverspilling. 


Omdat we naar wens van onderdictator Rutte de Vierde, conform zoals ook onder Kim Jong-Un 
en Klaus Schwab  mensen géén andere mening meer mogen hebben dan de hunne   IS de 
democratie door Mark Rutte de Vierde net zo dood als de zombie ziel van Mark Rutte zelf!


Australië is reeds bewezen een dictatuur omdat zij Novak Djokovic hebben uitgewezen en 
daarmee artikel Twee van de universele rechten der mens geschonden; Everyone is entitled to all 

the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, 

colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or 

other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional 

or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be 

independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.  
Iedereen die roept ‘ja maar Corona’ om daarmee de universele rechten van de mens opzij te 
zetten en daarmee te rechtvaardigen doet mee aan het deel uitmaken van groepsnarcisme. 

De doden op de foto op pagina 1 zijn zeer waarschijnlijk Tutsi’s, verdiep je eens in de 
machtsgeschiedenis van Rwanda. De drie doden op de foto liggen in een kerk waarin ze gevlucht 
waren. De basis reden van hun dood is machtswellust der eeuwen waarin de Belgen hún koloniale 
achtergrond hebben. Macht —> geld —> koffieplantages. Ach mensen toch. 


Dus om Premier Rutte de Vierde niet in de wielen van zijn Dode Ziel te rijden ga ik zo een visionair 
sprookje schrijven dat ik als parodie op de satire op de Engelse samenleving “Gullivers Reizen” 
van Jonathan Swift schrijf met de titel “Perverts Travels” van Robbert Huijskens als satire op de 
wereld van Premier Mark Rutte, Wopke Hoekstra, Kaag, Schwab, Marion Koopmans en de rest.      


The Voice of Nederland, na “geile broekjes” vanuit groepsnarcisme stopgezet in 2022.

Oprichting van The Georgia Guide Stones 1980.

Dystopische film Soylent Green over de ontwikkeling in 2022 uitgebracht in 1973. 

De film Bij De Beesten Af uitgebracht in 1972. 

De Duitse Klaus Schwab richtte zijn WEF in Zwitserland op in januari 1971,

President Nixon blies het Bretton Woods systeem op in augustus 1971, oorzaak van dat opblazen 
waren enkele Europese landen waar het WEF in gevestigd was.

THX 1138 is a dystopian film by George Lucas1971. 

Club van Rome werd opgericht in 1968. 

TV Serie McGoohan, The Prisoner, 1967-1968.

Infrasound bekend gemaakt door UNESCO in 1967.

George Lucas afstudeerfilm Univ. Calif. THX 1138 4EB, 1967. 

Erich Fromm, het Hart van de Mens, 1964.

De Bilderberg Groep, opgericht in 1954.

The United Nations werd na het falen van Hitler’s große mislukte test opgericht in 1945.

Het systeem van Bretton Woods werd al tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht in 1944.

Al dit hiervoor op basis van groepsnarcisme onder de duurzaamheid agenda van de VN 2030.

De jaren voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak vluchtten al veel Joden die het wél snapten en 
financieel toen nog wel konden, 1930-1940. 
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Visionair denken gaat vele male verder dan de liegende neuzen van de groepspsychopaten lang 
zijn. Het boekje van Erich Fromm “Het Hart van de Mens” uit 1964 geeft een geheel ander 
antwoord op de problematiek. Koop dat boekje en bestudeer de inhoud begrijpend. 

De waarheid wordt doelbewust verborgen gehouden door de wereldwijde groepsnarcisten. 


Daarom, voordat ik het visionair sprookje Perverts Travels begin, eerst nog even een keer wat 
extra inzage in de beyond denk-wereld. 

Dat ik op aarde ben gekomen als oudere ziel weet ik nu wel zeker. 

Ik koos ‘als gezin om als ziel in te gaan wonen’ kennelijk een echtpaar dat al in beyond sferen 
leefde, dit om de uitdaging van de “leerschool aarde” als ziel aan te gaan.


Mensen zielen die leven vanuit macht doen dat altijd middels geld, seks en manipulaties op een 
manier die een normaal mens niet snappen kan.

Ik typeer groepsnarcisme dan ook vaak als een vorm van groepsseks en groepsorgasme en het is 
ook daarom dat ik Justitie Nederland typeer als ‘een bordeel’ omdat ze daar werken op basis van 
‘vriendjes van vriendjes’ hetgeen ik weer als ‘de mores’ heb benoemd.


Wat er nu weer met het aardas en de prijzen gebeurt, lees ff in het stuk ‘De Prelude’, ‘De Pil Van 
Een’. ‘De Prelude’ is de officiële naam van het grootste drijvende schip ter aarde van Shell en die 
naam betekent letterlijk ‘Het Voorspel’. Dat is zo’n beetje hét moment dat een man van betasten 
overgaat in het met een vinger verder naar binnen gaan opdat het theater vérder gaat. 

Narcisme is gezond mits in balans met empathie.

Het wordt ongezond als het doorslaat want dan treedt de werking van ‘De Witte Anjer’ in werking 
en kopen de leveranciers zowel vloeibaar aardgas in, zuigen ze simultaan het Groningenveld ook 
gewoon verder leeg en exporteren we vloeibaar aardgas via TAQA. Rob Jetten als een Matell 
puppet, het aardgas is gewoon VOC handel. 

China heeft de VOC mentaliteit een paar decennia goed gekopieerd. Snapt u dat niet, okay, ben 
welkom en ga mee op reis met Perverts Travels door verder te lezen.     


Hoe heb ik mijn inzage en daarmee de kennis in de beyond wereld opgedaan;

	 Ik weet, sinds ik in 2021 een fysiek ongeluk met trauma heb opgelopen, hoe MIJN 
menselijk lichaam reageert bij het doorleven van een ongeluk.  Mijn lichaam blokte het gevoel af 
en mijn spieren hebben van binnenuit de klap opgevangen. Van de val zelf weet ik niets meer, is 
afgeblokt.

	 Ik had mijn ‘gut feelings’ gevoelens jegens mezélf al heel jong afgeblokt, ergens rond mijn 
kleuter zijn, hetgeen mij op volwassen leeftijd zeer geschikt maakte voor een huwelijk met een 
psychopaat. Mijn huidige vrouw vroeg mij toen zij mij ontmoette en ik dat eerste huwelijk had 
overleefd “hoe heb jij dat gedaan?”

(met “dat” duid ik hier op een decennialang leven met psychopaten en dat toch hebben overleefd) 

“Dat” was lastig uit te leggen. Het is namelijk een beyond leven waarin ik leefde en mijn oude ziel 
mij toch beschermde en dat deed ik door onderbewust mijn gevoelens jegens mezelf af te 
blokken. Ik leerde mijn leven lang autodidact door te kijken en te luisteren. Ik kwam in die jaren 
niet echt toe aan zelfontwikkeling omdat ik onbewust leefde tussen de beyond wereld van 
anderen. Ik stond als het ware diep van binnen op een soort vluchtheuvel vast. Tot ik op aanraden 
van mijn huisarts met haptonomie begon en leerde zelf te snappen wat ik van binnen voelde, ik 
had mijn lichaamsgevoelens afgeblokt, herkende die zelf niet, kon mijn eigen lichaamssignalen 
niet bewust ervaren noch duiden. 

Wat is dan die beyond wereld?!


De beyond wereld is de wereld van psychopaten zonder ziel, die daardoor innerlijke leegte 
hebben die zij pogen te vullen met sterke prikkels, zoals macht. Deze macht behoefte stuurt hen 
vanuit hun narcisme, hetgeen zich vertaald in dat zij macht over anderen willen; seksuele macht, 
financiële macht, wellustige macht, overheersende macht.

Voor deze lege zielen betekent dit echter dat zij, zo gauw ze zich hebben bevredigd (pleasure) in 
hun lange leegte, hun innerlijke  leegte zich direct weer aandient en ze nieuwe prooien zoeken. 

Deze lege hulzen van mensen (zombie’s) denken anders dan normale mensen, ook anders dan ik 
deed want ik had een innerlijke ziel die mij stuurde zonder dat ik daar zelf op bewuste wijze 
contact mee had. Vandaar ook mijn website HoeDenkIk.nl in 2011 terwijl ik pas begin 2014 leerde 
mijn lichaamssignalen bewust te begrijpen. 
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Mijn schatkamer met levenservaringen inzake beyond mensen lag in 2011 echter ook allang 
propvol. Gezonde mensen ervaren ook blijheid (joy) hetgeen de ziel wél vult.  


Even een voorbeeld van een beyond ervaring als je afgeblokt bent van jezelf.

Een jonge knul van een jaar of negen, die al bepaalde ervaring met een van zijn ouders had, die hij 
als kleuter opliep en welke hij toen net als bij een ongeluk onbewust had afgeblokt, zocht een van 
zijn ouders. Het jongetje riep en riep en kreeg geen antwoord, hij zocht en vond een van zijn 
ouders midden op de dag staande in de ouderlijke slaapkamer en die ouder was met “iets” bezig 
in de eigen broek waarbij die ouder naar zichzelf keek in de spiegel. Het jongetje registreerde dat 
als dat er “iets” (beyond’s) gebeurde maar het jongetje was totaal niet seksueel georiënteerd. 

Pas veel later besefte het jongetje dat hij een van zijn ouders zichzelf had zien masturberen, ook 
dat had het jongetje, door eerdere ervaring, automatisch weggestopt en verdrukt in zichzelf.

Wat nou beyond was, was dat die ouder gewoon dóórging met waar die mee bezig was toen het 
zoontje de slaapkamer in liep, de ouder (al masturberend) vroeg “wat is er”, er aldus een kleine 
dialoog ontstond tussen de masturberende ouder en het onschuldige kind, terwijl de bewuste 
ouder zichzelf gewoon verder bleef masturberen. Het jongetje kreeg antwoord, liep weg en sloot 
de deur van die slaapkamer achter zich omdat het jongetje diep van binnen aanvoelde dat die 
deur achter zich kon sluiten het beste was om te doen.

Nou “dat” is nou volwassen beyond gedrag, gedrag dat onvoorstelbaar gestoord is. 

Het is gedrag dat je als enigszins normaal mens gewoon niet snappen kunt omdat het ver voorbij 
normaal gedrag is, het schimmig gebied van de psychopathie, het onderliggend narcisme en de 
daaronder liggende necrofilie, het genieten van het lijden en de dood van een ander om de eigen 
bodemloze lege ziel maar mee op te vullen.


Deze “beyond”  mensen, “voorbij aan normaal” mensen, zien hún wereld als dé normale wereld. 

Het zijn echter slangen gehuld in nette kleding. Het boek “Snakes in suits”: When Psychopaths 
Go to Work. Een non-fictieboek uit 2006 van de industriële psycholoog Paul Babiak en crimineel 
psycholoog Robert D. Hare.

Het als normaal geboren kind onwetend komen te leven in de beyond wereld  is leven in een 
wereld als geboren worden en leven in een soort concentratiekamp. De psychopaten hebben de 
leiding en veel van de gevangenen gaan om te overleven ook maar gewoon onderling vrij neuken, 
stelen, bedriegen, manipuleren en worden ook kleine psychopaten… tenzij je de eigen ziel, 
bewust dan wel onderbewust, kunt af- & be-schermen. 

De beyond wereld begrijpen als normale ziel is vrijwel onmogelijk omdat het denken van de 
beyond-zombies, hun motivaties en intenties onvoorstelbaar zijn en daar maken de beyond-
zombies nou juist misbruik van. 

Mijn pech en mijn mazzel is te hebben geleefd in die bizarre wereld en die wereld pogen te 
snappen was mijn nagenoeg onmogelijke queeste. Beyond-Zombie’s genieten er overigens van 
hun behoeften gewoon in het openbaar te bevredigen, te beginnen met ‘pronken’!


Macron en Schwab die gewoon tijdens een ‘Davos Anual’ een online video gesprek hebben 
waarin Schwab Macron instrueert over hoe verder te handelen om de nieuwe economische 
wereldorde te scheppen, Macron schrijft de instructies netjes op. Schaamteloos gedrag hetgeen 
ik al jaren als “disinhibitioneel” benoem. Ze doen “dat” gewoon zonder schaamte voor je ogen.


President van Frankrijk, Macron notuleert wat WEF CEO Schwab hem opdraagt en de massa zit 
te slapen.
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Dan SGP, Kees van der Staaij, januari 2022, 
regeringsverklaring nieuwe kabinet Rutte IV, 
weer mijn complimenten aan Van der Staaij.   

Deze performance van Kees verdient echt de 
narcistenbuster prijs (die niet bestaat dan 
alleen in de eigen ziel van Kees).

Het totale voor paal zetten van Mark Rutte de 
Vierde als psychopaat.

Kees vergeleek het gedrag van Premier Rutte 
met een Slang en zó slim gedaan ook en met 
de normen en waarden vanuit de bijbel.

Rutte gedraagt zich echt als een psychopaat 
die als je hem de waarheid vertelt en erbij zit te 
láchen alsof die het ‘leuk vindt’ als Kees van der Staaij bij Rutte de pantalon naar beneden trekt 
en laat zien dat de Premier sléchts een Slang in een kostuum is. En… de Tweede Kamer lacht… 
zó beyond…


beide afbeeldingen zijn screenshots van publieke debatten


Als je als journalist en qua denken, weinig tot niets van het beyond denken weet of snapt ben je, 
of je wilt of niet; blind, doof en stom. 

SGP’er Kees van der Staaij heeft het nu wél door. 


Bij NOS online nieuws werd Premier Rutte ook gequote; De premier riep politici op respectvol met 

elkaar om te gaan; "We moeten beschermen en verdedigen wat wezenlijk is; dat is een opdracht 

die ons allemaal aangaat, binnen de politiek en erbuiten." 

Lege ziel zombie Mark Rutte heeft er een handje van met mooie woorden iedereen onder het tapijt 
te vegen. Leer niet op de woorden te letten maar op het gedrag. De Premier zei tijdens het debat 
inzake de regeringsverklaring “verdedigen wat wezenlijk belang is” en daar zitten we weer bij de 
psychopatische beyond-nieuwe-normaal-wereld-taal van Mark Rutte. 

Mark Rutte zei met zijn, zoals Van der Staaij vertelde, met Rutte’s voor de derde maal afgeworpen 
slangenhuid met zijn slispeltong hetzelfde als; “ik heb naar eer en geweten gelogen”.

Premier Mark Rutte is een slang van het WEF in een democratisch pak van de Nederlandse Nep 
Democratie en Rutte manipuleert altijd. 

De betekenis van het woord “wezenlijk” dat verdedigd dient te worden, betekent bij Rutte de 
Vierde; het wezenlijke verdedigen met naar mijn eigen eer en geweten liegen.


Wezenlijk betekent; werkelijk bestaand, essentieel. Okay Rutte; 

A wezenlijk door Justitie gemaakte kinderporno en als zodanig misbruikte kinderporno    

B 50+ jaar wezenlijk belazeren van het volk met de wettelijke dB(A) weging norm als de waarheid 
die feitelijk wezenlijk een keiharde leugen is middels het verzwijgen van infrasoon geluid. 

C het volk bewust wezenlijk goede medicatie onthouden

D het volk met dwang manipulatie met experimentele spuiten injecteren is wezenlijk Mengele 
gedrag

Een vuile slang in kostuum die maar blijft genieten van de macht in ZIJN Vaasje Nederland!

Dat vaasje van hem, de man met de macht, daarin gaan alle bloemen dood want bloemen sterven 
als ze met een Narcis-t in één vaasje zitten en dat is exáct hoe Mark Rutte de Vierde als ouwe 
overjarige slang-zombie geniet.  


Wat ik anno 2022 ook merk in de samenleving is de concentratiekamp mentaliteit van overleven 
ten koste van anderen. Geld, de mammon, is bij velen leidend. 

De Schwab’s, Macron’s en Rutte’s van deze wereld hebben het al helemaal voor elkaar.

Laat de Mosquito’s maar komen maar deze zijn visionair beschouwd geheel anders dan de 
houten WWII De Havilland exemplaren en ook veel kleiner dan de kleine moderne drones met 
explosieven die ze uit vliegtuigen kunnen werpen, deze Mosquito’s zijn nog veel geniepiger.  


Op pagina zeven van dit stukkie staat een tijdlijn van 1930 t/m 2030. 

Onderzoek die tijdlijn eens even inhoudelijk of ben en blijf gewoon lekker lui onder het juk van…
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George Lucas maakte in 1967 als afstudeerproject op de universiteit van Zuid California zijn film 

‘THX 1138 4EB’.

THX werd een geluid standaard in de film industrie, niet zozeer zoals de dB(A) meetwaarde voor 
signaalsterkte maar voor de fysieke voorwaarden waar weergave ruimten zoals bioscopen aan 
moeten voldoen om THX gecertificeerd te zijn. Meer als de outillage, de fysieke ruimte.    


Ga eens met een redelijke hoofdtelefoon op, zoals de goedkope Sony MDR-ZX110 die tot 12 
Hertz gaat, en bezoek THX.com, kijk en LUISTER onder ‘deep note’, luister naar de demo’s. 

Op de Deep Note pagina staat ook een ‘Deep Note Score’ afbeelding van THX.Ltd, als je die 
bekijkt kan geen enkele idioot nog langer de dB(A) weging overeind houden zoals wij die dB(A) 
geluid weging wet hebben beschreven als WERELDWIJDE LEUGEN.


Voor de afstudeerfilm van George Lucas in 1967 heeft George kerkorgel muziek gebruikt met 
diepe noten die je nu niet meer goed terug kunt horen op de youtube weergave maar ik herken ze 
goed.  THX.Ltd was van oorsprong vele jaren eigendom van George Lucas.


De Star Wars films. 

Conspiracy of geen conspiracy, maakt mij niet uit. 

Interessant is dat de THX technologie werd gebruikt en later verder is verfijnd.  

De eerste film was de vierde film/episode die het eerst werd uitgebracht in 1977,

de kijker werd in een denk-sfeer gebracht. Daarna volgden film 5, geb.1980 & 6, geb. in 1983.  
Pas in 1999 kwam film 1 uit, film 2 in 2002, film 3 in 2005.


In de latere tussenfilm Rogue One’ uit 2016 komt het THX geluid in al haar laag frequent, zelfs 
infrageluid dat je met THX gedeeltelijk wel degelijk horen kunt naar voren, met al haar kracht. 


En weet je wat zo mooi is aan de afstudeer film van George Lucas, in hetzelfde jaar als UNESCO 
bekend maakt dat infrageluid schadelijk is en op je psyche inwerkt, dat George Lucas in zijn 
afstudeerfilm uit 1967 ook liet zien hoe geluid als wapen werd ingezet én in die film de totale 
people control ook al werd uitgebeeld. Tevens heeft Lucas de dystopische potentie van de 
moderne electronica uitgebeeld, zoals die people-control.  George Orwell schreef zijn boek ‘1984’ 
in 1946/48. George Lucas verfilmde in 1967 al het ‘electronisch labyrint’. 

Heden bestaan hun voorspellingen al onder leiding van China in de geperfectioneerde vorm van 
digitale electronica en biotechnologie welke technologie wereldleiders vanzelfsprekend ‘nooit 
gaan misbruiken’ omdat het internationaal verboden is, ha ha. 


THX-1138 volgens The New York Times 12-3-1971; ‘Love Is a Punishable Crime in Future’

Met name in de Star Wars film 2, geb. 2002 en film 3, geb. 2005 komt het dictatoriaal denken 
geheel in beeld met daaronder dreigende Laag Frequent muziek. 


DE NEDERLANDSE TWEEDE KAMER 2022


De Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) methode versus 

de heersende BDSM attitude in de Tweede Kamer.

Het is, gezien de debatten inclusief plasseks in 2022, de hoogste 
tijd de Tweede Kamer eens even flink over de FPK BDSM weging 
te leggen. 


Is de Voorzitter van de Tweede Kamer anno 2022 een stiekeme 
66-Domina? Het is even de boel terug-omgekeerd benaderen 
maar dat past 100% bij psychopathie, psychopaten keren alles 
namelijk om.  D66 is dan vanzelfsprekend voortaan 66D.


De FPK methode is om mee te beginnen ontwrichtend gedrag bij 
de naam te leren benoemen omdat je pas ná constateren de 
problemen bij de wortel kunt aanpakken. 

Bij geconstateerd ernstig narcisme is er maar één mogelijkheid en 
die is het psychisch abces verwijderen omdat het ongeneeslijk is.

	 	 	 	     Plasseks = elkander afzeiken. —> 

	 	 	 	     afbeelding pixabay SylviaP_Design
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Ik heb het genoegen mogen meemaken om een nagespeelde therapie sessie binnen de FPK met 
de videocamera te mogen vastleggen in met name hoe ze daar ontwrichte mensen weer pogen 
recht te buigen. Een soort uitdeuk-werkplaats voor de psychisch-zwaar-in-gedeukten. 


Voordat ik weer ging werken als televisie cameraman ben ik in 1996 onterecht door de 
Nederlandse recherche doelbewust psychisch in elkaar gemept, zij hadden door hun tunnelvisie 
de verkeerde te pakken. Ik heb mezelf, met hulp van links en rechts, over de jaren weer opgericht 
en kunnen herstellen van de brainwashing en ben krachtig teruggekomen. 

Ik ben nu als narcisten-buster hulpverlener geworden jegens anderen die slachtoffer worden van 
psychopaten door een narcisten-ontbloter te worden, oftewel beeldend ben ik een persoon die 
narcisten psychisch de broek naar beneden trekt zodat zij ‘voor geslachtsdeel staan’.

Algemeen Beschaafd Nederlands voor; voor lul staan. 


De wereld waarin ik (per ongeluk) ter wereld kwam was promiscue, ik ben dat als oude ziel niet en 
nooit geweest ook. Levende in die promiscue beyond wereld en mijn daarop volgend journalistiek 
vak heb ik langzaamaan wel veel gezien en herken ik bepaald gedrag nu makkelijker hetgeen ik 
ook bij de bij behorende naam benoem. Een pak Melk = een pak Melk, Dominantie = Dominantie. 

Al is een pak Melk wellicht van de Domo (vroegere zuivelcoöperatie) is, is het pak Melk nog geen 
Dominante-Melk. Je dient zelf dus wel een beetje na-te-denken. 


Senior Rechter Jansen te Alkmaar vroeg ons bij een ontslagzaak die wij voor een cliënt deden 

‘of wij ten aanzien van het gedrag van de tegenpartij wel zulke grove woorden moesten 
gebruiken’. Ons antwoord was ‘dat de boodschap bij narcisten anders helemaal niet binnenkomt’. 
Wij wonnen die zaak voor de cliënt met een juridisch stempel erop namens ‘De Koning’.   


De Voorzitter van het Tweede Kamer Bedrijf  bedrijft in mijn beleving een vorm van psychisch 
sadomasochisme en zij wil om zich heen kennelijk allemaal slaafjes hebben, de Domina versus de 
Slaaf. Kan best zijn  dat zij dat zelf niet door heeft maar dan zou zij nu wakker kunnen worden. 


Kijk, in het hiervoor beschreven debat van 20 januari 2022 hield Domina Vera haar Slaafje Gideon 
een vraag voor waar haar slaaf volgens haar alleen maar op mocht antwoorden met een ‘ja’ of een 
‘nee’, een ander antwoord stond de Domina niet toe aan haar slaaf. Op onze website staat een 
voorbeeld genaamd ‘de Kreeft-keuze’, kijk maar even, of kijk niet, who cares. 

  

Het beschreven af-plas gedrag van de drie beschreven WEF-Dames jegens Gideon loog er niet 
om. Vervolgens draaide de Christelijke plas-tante de zaak geheel zoals dat bij narcisme werkt om 
in dat Gideon in de Kamer gewoon het corona debat diende te voeren terwijl het de WEF-Dames 
zélf waren die hun afgesproken af-plas-werk eerst op Gideon loslieten, zij het onderwerp zélf 
inbrachten en het vervolgens omdraaiden in dat Gideon ermee moest ophouden. 

Vervolgens moest Gideon nog weer mee naar een apart af-plas-kamertje van Domina-V en haar 
assistenten om een separaat instant af-plas-cursus sensibiliseren te ondergaan.   


Gideon, jij bent een kanjer en hebt je staande gehouden maar ga nóóit méér apart mee met zulke 
Domina’s, dat mag je in een democratie namelijk weigeren wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. 

Af-plassen dient daarbij in een Democratie altijd in het ópenbaar te gebeuren vóór de camera’s. 

Neem een voorbeeld aan Geert Wilders die alles in zijn ‘inbreng debat regeringsverklaring’ bij de 
naam noemt en laat die Domina’s en Masters maar in hun eigen zeik op hun blauwe stoelen zitten.  
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Geert Wilders riep het de heer Laurens 
Dassen van Volt na, na de interruptie van 
Laurens, ‘nou, u heeft uw plasje ook gedaan 

dus kunt u fijn weer gaan zitten’ en de 
nationale af-plas-kamer reageerde totaal niét.

Nee, stel je voor dat er een debat zou komen 
over het af-plas gedrag binnen 


de nationale af-plas-zaal 🤣 😂 🤣 .


 


Compliment overigens aan Laurens Dassen, geb. 1985. Dassen gebruikte zo vaak ‘dat Wilders 

al 20 jaar lang’ door Laurens vastgesteld ‘bepaald gedrag had’ dus zat Laurens als een echte 
vroegbloeier Wilders al op zijn 16de te analyseren. Super Laurens, super!  

  

Pieter Omtzigt nam rond een uur van de spreektijd van Wilders ook nog even het woord. 

Domina-66 had al een riedeltje afgestoken dat niét bij haar Dominant gedrag past inzake 

de rechtstaat; de normen, de waarden die zij zelf namelijk steevast dominant aan de laars lapt. 

Zelfs haar ‘gesprekjes’ inzake de normering van het debat benoemde de domina V. zelf.

Alleen als het de rechtsstaat en de democratie raakte diende het debat soepel te gaan, nou in de 
praktijk van Domina-V. zelf dus niet! Het aantal interrupties dat deze Domina te berde brengt als 
iets háár dominante geest niet past is ontelbaar. De hele tekst van de Voorzitter over haar normen 
is pure gaslighting want die stroken totaal niet met haar eigen gedragingen ter Tweede Kamer.

 

Gesprekjes met alle fracties, uitgezonderd PVV, over hoe ‘we’ met elkaar omgaan, over de  
omgangsvormen. Wat heeft de PVV die als rechtse partij te boek staat gelijk, het is de linker flank 
die de extreme rechter flank is geworden en nieuw rechts hun oude linker normen als hun masker 
gebruiken alsof ze die nog nastreven terwijl VVD, D66, CDA, ChristenUnie qua bruinhemd gedrag 
uiterst rechts zijn geworden en GroenLinks daar naadloos aan mee doet met een narcistisch 
groepsmasker alsof zij allen ‘links liberaal zijn’ terwijl zij allang het gezamenlijk dictatoriaal 
bruinhemden WEF Front van Klaus Schwab zijn.

Wake UP!

Waarom er zo op de ouderen en zorg wordt bezuinigd, lees straks maar verder in Perverts Travels. 


Nog ff Pieter Omtzigt die een interruptie had, tijdens de inbreng van Geert Wilders. 

‘ik spreek u aan als voorzitter, scheidsrechter en geen proces begeleider in deze kamer, 

dus het moment dat u vindt dat iets kan   kan het, 

kunnen we wat van vinden dan   kan het, 

als u vindt dat het niet kan   kan het niet,  

maar als een scheidsrechter bij het voetbalspel constant zegt ‘foei foei, u mag niet op enkels 

trappen’ maar niet ingrijpt met gele of rode kaarten gebeurt er niets, dat is wat u aan het doen 

bent.’

Daar zat Domina-V66 met een mond vol tanden.  

Wilders reageerde met; ‘ja uh, vreemde interruptie maar goed’. 


Geert…, Pieter was gewoon geïrriteerd door het tussengekreun van de Domina waarmee zij overal 
tussendoor zat, zelfs toen Pieter begon met zijn eerste zinnen zat ze er tussendoor te kreunen met 
een bevestigend ‘ja. Ja.’ totdat de Domina doorkreeg dat Pieter haar op haar Mieter gaf.  Wie kent 
Martina Hingis nog die de tennisbaan baan bijeen kreunde, zijn reclame spotjes bij gemaakt.


Als de Politici niet ophouden met elkander af-te-plassen (afzeiken) en omdraaien van de waarheid 
verwarren zij de samenleving en de samenleving volgt hún gestoorde voorbeeld door ook niet 
meer naar elkaar en naar ‘de rede’ te luisteren.

Als er niet meer wordt geluisterd gaat ook dat laatste stukje liefde weg en dat is nou exact wat 
Klaus Schwab beoogd want Klaus Schwab heeft zelf duidelijk een dode ziel net als bijna het 
voltallig Kabinet Rutte IV in de ziel volledig dood lijkt te zijn. 


© narcistenbuster.nl  / 13 25

http://narcistenbuster.nl


31 januari 2022

Verongelijkte kleuter Lisa Westerveld die zich persoonlijk aangevallen voelde door Gideon, wellicht 
terecht Lisa, wellicht terecht, en wellicht zit er nog een beetje ziel in haar verstopt, er komen 
steeds meer bewijzen en doe niet zo DOM met je één-drietje met Mirjam en Joba en dan Gideon 
beschuldigen door te zeggen dat Gideon moet stoppen met het debat dat je zélf ontketend hebt 
met als gevolg dat Gideon met Domina Vera mee moet naar haar BDSM sensibiliseringskamertje 
waar Gideon met woord-zweepjes gegeseld wordt, ergens in het gebouw van de in 1848 dóód-
geboren Democratie die heel eenvoudig een misleiding was  welke misleiding heden zichtbaar 
wordt en de democratie daarmee een conspiracy van de angstige Elite is gebleken te zijn, een 
angst van 173 jaar oud om de Macht bij het Koningshuis en de Elite te bewaren. 


Neem nog even Geert Wilders en de Hofstadgroep waartegen Wilders ageerde en de Tweede 
Kamer over hem heen viel en de VVD ‘gaat nadenken’ over ex-lid Hofstadgroep als adviseur 
omdat het ‘ongemakkelijk voelt’. 

Bij de Hofstadgroep gaat het om een extreme vorm van ontaard gedrag want het betreft 
terrorisme. Mag ik terrorisme en seksueel (en psychisch) kindermisbruik samen op een rij zetten, 
ik denk dat ‘men’ het daar wel mee eens kan zijn.

Doe hetzelfde debat waarin bijna de 
gehele Tweede Kamer over Wilders heen 
viel als ‘overdreven opgeblazen gedrag’ 
en vervang ‘tot inkeer gekomen terrorist’ 
met ‘tot inkeer gekomen veroordeelde 
kindermisbruiker’ die dan na drie jaar 
gevangenisstraf en een jaar of tien later 
wordt aangesteld op de kinderopvang van 
de Tweede Kamer om de kleine kindjes 
van de Kamerleden te verzorgen en 
sterker nog, in diezélfde groep 
aangestelde verzorgers  inmiddels ook 
een slachtoffer werkt die moet 
samenwerken met haar vroegere 
misbruiker.

En dan stelt de VDD daarover te zullen 
nadenken omdat het ‘ongemakkelijk voelt’.    
Zie het ontmaskerde WEF gezicht van de VVD.


  

Het nu komende visionair sprookje gaat een beetje stenografisch worden omdat ik verwacht dat 
de lezer zélf onderzoek doet naar de beyond verbanden. 

Van de Tweede Af-plas-kamer kunnen we, op enkelen na van wie de monden door BDSM Domina 
Vera zelf het liefst met een tuigje zouden worden dichtgesnoerd, niet veel verwachten.

 

Ik héb alles al geschreven in o.a.;

Het carrousel van de wereldmacht,

Kerstgedachte 2021, de HEL op ‘Zoekutmaaruit’,

De Leeuw en Leeuwin,

Het laatste Avondmaal,

De Debabelisering van de Hel op Planeet Zoekutmaaruit,

Robbert in de wereld van de Teletubbies,

De openbare verkoop van de ziel,

en de rest… zoals over De Prelude van Shell met daarin de Witte Anjer LNG zoals dat nu anno 
2022 wordt geleverd, net als de olie crisis in 1973, allemaal fake, het is 100% liefdeloze 
machtswellust der Elite die een betere wereld scheppen naar hun eigen dictatoriaal denken. 


Een Visie; “Perverts Travels”
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Perverts Travels 
Eerste Gebod op de tafelen der Georgia Guide Stones, opgericht in 1980; 

Handhaaf de mensheid onder de 500 miljoen (500.000.000) in eeuwige balans met de natuur.  
Kent u die stenen niet? INTERNET!!!


Op dit moment leven er volgens het World Fact Book 7.772.850.805 mensen op aarde, juli 2021,

dat zijn volgens die Georgia Tafelen dus 7.272.850.805 mensen tevéél, dat zijn 

honderd-eenendertig-DUIZEND (131.000) gevulde Arena stadions (capaciteit 55.000 mensen).  


Wie is de beoogde geplande handhaver van die maximaal 500 miljoen die op de disinhibitionele 
Georgia Guide Stones vermeld staan, die handhaver is er niet op vermeld?

Hoe dient er gehandhaafd te worden om die maximaal 500 miljoen te bereiken nu er 7.772 miljoen 
mensen zijn, die methode werd ook niet op de moderne stenen tafelen gemeld.

Denk-onderwerp; Perverts Travels. (burgers die zelf denken willen Elitairen als Attje Kuiken niet) 

 

Op 17 september 2017 stierf onze kerngezonde Laplanduil Rhonda totaal onverwacht binnen 24 
uur door … een oprukkend virus.

Rhonda was een van de uilen van mijn vrouw en was tien jaar jong (leeftijd van 40 jaar mogelijk). 
Rhonda’s nieuwe woning, een volière van 5 bij 17 meter was net klaar. Halverwege de 16de 
september 2017 zagen we dat Rhoda haar vleugels liet hangen, werd ze heel snel blind, doof, 
zwak en was er nagenoeg geen communicatie meer mogelijk, haar zenuwstelsel leek het volledig 
te hebben opgegeven. 

Mijn vriendin omhelsde Rhoda in liefde en plots ontdekte mijn vriendin drie enorme muggen 
steken in haar nek die pijn deden, dikkere bulten dan gewoonlijk en ook zij voelde zich onwel.

Binnen 24 uur stierf lieve Rhonda op de schouder van mijn vriendin. Mijn vriendin knapte na een 
paar dagen weer op. 


Veel mensen zijn slechter dan dieren, dieren doden niet om ’bevrediging van hun macht’, dieren 
doden om te overleven en niet om te parasiteren tenzij je intellectueel niet meer bent dan een 
amoebe, bacterie of virus.

Zo redde een roedel Orca’s in de buurt van Australië in 2021 een jonge Bultrug Walvis van de 
dood door die te bevrijden van een visnet en de Orca’s aten de jonge Bultrug daarna niet op. 

 

Parasieten zijn organismen die zich voortplanten ten koste van planten, dieren en mensen en zij 
kunnen mensen via voedsel ziek maken, net als bacteriën en virussen mensen ziek maken.

Mensen die eenmaal hun ziel hebben verkocht, hebben als symptoom-bijwerking dat hun 
geweten alleen nog functioneert voor datgene wat alleen de bevrediging van hun eigen belang of 
de belangen van de eigen familie dient en verworden dan tot mensen met de 
persoonlijkheidsstoornis narcisme of in het ergste geval psychopaat, een soort parasieten.   


De zichzelf op basis van slechts de eigen lust voortplantende psychopaat is uiterst besmettelijk, 
handen wassen tot ze stuk gaan helpt daar echt niet tegen. 

Die mens die op de ‘aardse school van de innerlijke ziel’ de eigen ziel eenmaal heeft verkocht is 
een verloren ziel, er is voor die verkochte ziel geen redding meer want er zit helaas geen achteruit 
op psychopathie.  Zielloze mensen verworden dan ook tot bodemloze putten, ze hebben nóóit 
genoeg en alleen dát kunnen inzien is de sleutel tot het klimaat probleem.


In de ziel functioneert de psychopaat als een lege bodemloze huls met eeuwige honger. Hun 
leegte is niet meer te vullen, dan alleen door ‘meer en meer’ te vergaren hetgeen hen óók niét 
vervullen kan. De luxe schepen (die ik drijvende fallussen noem) worden stééds groter.  

Het gevolg van dit soort mislukte mensen, ja, mislukt omdat de schade die zij zichzelf hebben 
aangedaan bijna altijd onherstelbaar is, is dat zij daarom doorgaan met wat ze doen tot je hen 
alleen nog maar met geweld kunt tegenhouden. (dictators)

Onder deze persoonlijkheidsstoornis ligt áltijd ergens een door de psychopaat gemaakte eigen 
keuze…. dus denk goed na over hoe je zelf denkt en welke keuzen je maakt!
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De slotsom voor de psychisch mislukten is doorgaan tot ze erbij neervallen óf ontmaskerd worden 
en worden afgestopt. Geestelijk is hun traject sterven en dan weer als ziel her afdalen naar de 
aardse leerschool om te kijken of hun ziel op aarde opnieuw positiever groeien kan.  

 

Die eerste corona persconferentie op 14 januari 2022 ging dan ook niét over de pandemie, dat 
leek maar zo, die Pers-Co ging over het behoud en de bescherming van zittende 
psychopathische macht. Vandaar ook dat er nu portefeuille-loze ministers zijn bedacht, zijn ze ff 
extra beveiligd als het tribunaal te snel zou komen. Machtsdrang geeft uiteindelijk altijd het 
resultaat van lijkwaden als helemaal bovenaan door mij in 1994 fotografisch vastgelegd in 
Rwanda. Psychopaten pogen namelijk altijd hun macht vast te houden tot hun eigen bittere einde 
en doen dat zonder rede ten koste van alles, zowel iedereen als ook de aarde. 


In juli 2021 bedroeg de wereldbevolking ongeveer 7,772,850,805 mensen.

Er stonden in 2021  18,1 nieuwe geboorten per duizend wereldbewoners tegenover 7,7 sterften 
per duizend bewoners van de aarde.  

Dat zijn wereldwijd zo’n 59.850.945 doden per jaar. (60 miljoen), dat is normaal.

Er zijn in twéé jaar Covid-19 pandemie wereldwijd zo’n 5.300.000 Covid-19 doden geregistreerd, 
hetgeen een gemiddelde geeft van 2.650.000 Covid-19 doden per jaar, hetgeen ongeveer 4,4% 
van de NORMALE jaarlijkse wereldwijde sterfte is hetgeen slechts 0,034% van de totale 
wereldbevolking is en je Covid-19 zelfs als verwaarloosbaar zou kunnen afschrappen omdat het 
net als griep volledig binnen de hoeveelheid normale jaarlijkse wereldwijde sterften valt.


Om het even in een  Perverts Travels nachtlicht  te stellen. 

Er zijn ongeveer 3.886.425.402 mannen in de wereld die, laat ik stellen, 2 maal per week een 
spermalozing hebben van minimaal 1.5 ml. Ik verlaag het aantal even met oudere mannen en 
jonge kinderen naar 2.886.425.402 en de ml. houd ik zo.

Dat levert de aarde minimaal 4.329.638 liter sperma per week op.

De grootste tanker zou de ‘Knock Nevis’, in dit geval beter de ‘Cock Nevis’ zijn geweest met een 
inhoud van 564.763 ton en dat is zo’n 564.763.000 Liter. 

Het ‘afgetrokkene’ opgeteld levert dat één volgespoten Cock Nevis per 2.5 jaar op en geloof het 
of niet, er zijn vele vrouwen die ook weer snakken naar zo’n mannen kwakje met verwante stijve.


Zie hier de problemen waar de Club van Rome zich voor gesteld zag; zijn het de neukende 
mannen of de neukende vrouwen die de oorzaak zijn van de geboorte pandemie / opwarming ? 

In ieder geval datgene dat de groei-pandemie veroorzaakt is “het menselijk neuken”. 

De mens heeft lustbehoeften die vaak ook behoefte aan liefde en warme betreft hetgeen ze vieren 
met seks. Seks is echter geen liefde, al kán seks wel met liefde samengaan. 

Hoe dan ook, er worden wereldwijd meer dan dubbel zoveel baby’s geboren dan er mensen dood 
gaan dus hoe krijgt de psychopathische wereldleiding de wereldbevolking naar beneden zodat de 
moderne tien geboden gebeiteld in de Georgia Guide Stones verwezenlijkt kunnen worden.


Hoeveel mannen die eenmaal psychopaat zijn geworden (vrouwen ook hoor!) met lege zielen 
vieren hun drang naar innerlijke vulling echter met hun oneindige behoefte aan bevrediging van 
hun seks lusten.  Kortom, de verspreiders van de hoofd pandemie, ongebreidelde neuk drang, zijn 
per definitie de bovengemiddelde narcisten en psychopaten. Kijk alleen al naar Boris Johnson, die 
feest ook gewoon door.   Onder dit soort drang ligt de macht; “jij kunt iemand worden als jij mij 

macht geeft over jouw naakt lichaam dat jij in jouw “geile broekje’ verstopt hebt”. Psychopaten 
denken dan dat anderen maar niet meer moeten neuken en zij gewoon wél door mogen neuken.

Sorry hoor, perverser is het bevolkingsprobleem niet.


Deze niet nadenkende machtsdrang van het neuken veroorzaakt in het denken van de 
psychopaten het klimaatprobleem  waar ze zelf bovendien de grootste macht viezeriken in zijn. 
Dus hebben ze de perversie problematiek herbenoemd in “klimaat” en verzwijgen zij als stille 
psychopaten de kern van het probleem en dat zijn zij zelf omdat hun drang is ingebed in hun 
alomvattende macht en snakken naar het ontremde ‘meer en meer’ groter dan de Schepper. 


Hoe symbolisch weer, de naam Nevis in “Cock Nevis”, Nevis is een jongens naam welke jongen 
de vrouwen-buik gebruikt als zijn ‘tanker’ om zijn seks behoefte in te ‘dumpen’, ja ja, te simpel… 
en heel plat uitgedrukt ja.
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God zei onder andere “gaat heen en vermenigvuldigd u”, maar hij vertelde er nog veel meer bij, 
ook dat de mammon de wereld zou overnemen en het (orgastisch) einde zou inluiden.

De mammon is de drang naar geld dat zich middels macht uit  in parasiteren van anderen middels 

uitbuiten waaronder de seksuele uitbuiting hetgeen zoals overal  ✌ 🎤  effecten heeft.

Daar zit nou die kern van de aardse school voor de innerlijke ziel.

DÚS zál het WEF falen, niet onmiddellijk maar uiteindelijk wel want zij denken vanuit macht.


Rhonda’s ziel heeft het op de psychopaten gemunt, haar ziel is er en zal blijven.


Nu ga ik eerst Marion Koopmans ook ff een beurt geven met een lang en geschreven voorspel, 
want Marion is expert muggen (mosquito’s). Koopmans zit niet alleen in het Outbraek 
Management Team (OMT)  maar is ook Wetenschappelijk Directeur “Emerging infectious 
diseases” van het Nederlands Centre for One Health, en zij coördineert ook het One Health PACT.


Van hun website; One Health Pact. Arbovirussen voorspellen Klimaatomslagpunten.  

Het One Health PACT-consortium is een onderzoekssamenwerking die experts uit verschillende 

disciplines uit heel Nederland samenbrengt. We willen systemisch inzicht krijgen in door muggen 

overgedragen ziekten en hoe hun ontstaan en overdracht wordt beïnvloed door grote 

veranderingen in het milieu en de samenleving. 

Okay, interessant, in Nederland hebben we bij mijn weten geen basaal muggen probleem, of 
hebben we dat nog niet. Ja, het komt wel binnenvliegen zoals het Usutu virus in de steek van de 
mug. Bij psychopaten is alles omgekeerd, oftewel kan gezond ook ongezond betekenen. 


One Health is één gezondheidspact waar Marion Koopmans coördinator van is en gaat dus over 
de wiskundige grootheid van de klimaatverandering veroorzaakt door virus dragende muggen, 
teken en zandvliegen… interessant…. of omgekeerd…. niet dan! Goed lezen….

Ik herhaal, het klimaat dat veranderd door virus dragende muggen, teken en zandvliegen.

Ja ja, Marion doet onderzoek naar de vectoren (biologische dragers) die ziekten overdragen, zoals 
bijvoorbeeld virussen die door muggen worden overgebracht en dat in combinatie met de 
effecten op het klimaat. A-há…


 
Waarom komen er plotseling toch zoveel oceaan waardige luxe bootjes van de hele rijken, van die 
drijvende (vaak ook militair bewapende) super dildo’s, dat heeft in het denken van Perverts Travels 
wellicht te maken met de Verenigde Naties duurzame klimaat doelen van 2030.


Rhonda stierf vanaf besmetting binnen 24 uur aan het Usutu virus.

een virus dat werd verspreid door … muggen…van de Culex stam.

Rhonda bleek geen immuun weerstand te hebben tegen dat virus, mijn vrouw (toen vriendin) wel. 


Het Usutu virus is vernoemd naar De Usutu-River in Swaziland. 

Swaziland ligt boven tegen Zuid Afrika aan, Zuid Afrika waar de Omikron variant weer vandaan 
kwam. Covid-19 komt uit Wuhan (China).
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Het klimaat in Wuhan is uitstekend gebied voor de steekmuggen soort Culex. Marion Koopmans 
moet dat weten. Er zijn vreselijk veel soorten steekmuggen in de Culex stam en het zijn 
uitstekende verspreiders van virussen. 


Er is een WEF familie aan microbiologen die gespecialiseerd zijn in Zoönosen, Ab Osterhaus en 
viroloog Marion Koopmans mag je ook gerust Zoönosen specialisten noemen. Marion zit in One 
Health en zoekutmaaruit zeg. Het Usutu virus heeft grofweg dezelfde basis eigenschappen als het 
Covid-19 virus, enkele mRNA streng en zo. 


Neen, ik ben géén bioloog nee, ik ben een ontstaan visionair op basis van de groei van mijn ziel 
op de aardse leerschool. Laat alle artsen die nog wél een ziel hebben het zelf maar diepgaand 
uitzoeken.  Hee, dat biedt nog wel weer meer subsidie mogelijkheden zonder zinnige uitkomsten 
voor de nonsens-wetenschappers.


De documentaire die ik in 1990 mocht opnemen met Kinderarts Diny van Bruggen, land 
Cambodja, onderwerp Dengue Fever. Dit Dengue-virus wordt verspreid door de besmette Aedes-
mug, met name de gelekoortsmug (Aedes aegypti) en de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus).

(zie youtube kanaal van ‘robbert huijskens’)

  

Die muggen hebben warmte en water nodig.

Overstromingen en aangestuurde warmte middels chemtrails warmen de aarde wel op. 

Wat te doen aan de neuk-drang der mensen die de wereld over-bevolken… 

en aldus de klimaat kanker veroorzaken… mensen die deze neuk drang eenmaal hebben neuken 
zich het ram-bam, ram-bam, ram-bam, jah-jah, oh-o, ga-door, ga-door. 

Een soort van gebiologeerd neuken, genaamd “liefde” maar wat feitelijk niets anders is dan 
toebehorende aan de behoeften van; ademen, eten, plassen, poepen en ….    neuken, vooral veel 
neuken, héél véél neuken en derhalve vanzelfsprekend ook graaien in “geile broekjes”.


Dus hebben die psychopaten die het meeste geld hebben vanwege ongebreidelde macht een 
visionair plan bedacht, een plan om na Hitler een humaner onopvallend plan uit te voeren om de 
mensheid op humane natuurlijke wijze in korte tijd af te doen slanken vanwege de klimaatdoelen.


Wat is daarvoor in eerste instantie nodig, de natuurlijke immuniteit van de mens te verlagen. 

De methode van zomaar een virus loslaten op de mensheid heeft teveel risico, straks gaat de rijke 
Elite er zelf ook aan onderdoor en dát is nou ook weer niet hun bedoeling.


Allereerst is de research al gedaan, het bijzondere is namelijk dat het Usutu-Virus een 

“Etnisch” virus blijkt te zijn.  Ik begrijp de Staat Israël dan ook totaal niet met hun ongebreidelde 
Jab houding van de Joden!!! Over sluipend-facisme gesproken, ff nadenken anti-fascisten!

 

Wat ik daarmee bedoel is het volgende.

Naast dat velen aan een virus kunnen sterven valt het Usutu-virus aan op “etnisch niveau”. 

Van de vele vogelsoorten werden namelijk maar enkele soorten getroffen en binnen de uilen soort 
zelfs maar één ondersoort, de Lapland uil. De Strix Nebulosa. 


Dat binnen de groep uilen alléén de Lapland Uil eraan dood ging heeft te maken met halve DNA 
virussen waar je verder niets meer over hoort in het publiek debat. Ga het maar nazoeken.

Het mRNA vaccin is ook net zo werkzaam op basis van het halve DNA. 


Stel nou eens dat je dat met mensen ook kunt doen, op basis van DNA gegevens een virus 
maken dat door een mug wordt overgebracht.

Stel je nou eens voor dat het Joodse Volk als etnische soort een bepaald soort DNA heeft dat je 
gericht met biotechnologie kunt omzetten in een virus dat je met muggen in Israel los laat en je 
het Joodse Volk eerst met Covid spuiten niet beschermd maar juist minder immuun hebt gemaakt 
en dan wat blikjes met besmette muggen los laat in Haifa, Jerusalem, Tel Aviv, Eilat en Nazareth 
en je Adolph Hitler alsnog zijn natte droom geeft.  

En hoe verzamel je al dat DNA… met verplichte PCR testen aan extra lange wattenstaafjes. 


alarm, conspiracy, alarm, conspiracy, alarm conspiracy, alarm conspiracy………..  
o ja, is dat zo?
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Even vanaf Wikipedia, ff goed lezen;

De BGI, currently known as the BGI Group, formerly known as the Beijing Genomics Institute, is 

a Chinese genome sequencing company, headquartered in Shenzhen, Guangdong, China.[2][3] 

It was formed in 1999 to participate in the Human Genome Project as a genetics research center.[4] 

It also sequences genomes of other animals, plants and microorganisms. The company has 

morphed from a research institute that decoded the DNA of pandas and rice plants into a 

company active in animal cloning, health testing, and contract research, while its earlier non-profit 

research has been continued by the Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences 

which split in 2006, alongside its BGI Research  and China National GeneBank not-for-profit arms. 

In 2021, details came to light about multiple controversies involving the BGI Group. These 

controversies include alleged collaboration with the People's Liberation Army (PLA) and use of 

genetic data from prenatal tests, which number in the millions, to "map the prevalence of viruses 

in Chinese women, look for indicators of mental illness in them, and single out Tibetan and Uyghur 

minorities to find links between their genes and their characteristics." BGI denied that it shares 

prenatal genetics data with the PLA, stating “All NIPT data collected overseas are stored in BGI's 

laboratory in Hong Kong and are destroyed after five years, as stipulated by General Data 

Protection Regulation (GDPR)”.    

China is al heel ver met bio wapen technologie inclusief op etnisch (rassen) niveau.  De sterfte van 
de Laplanduilen en verspreiding van het Usutu virus via muggen is het bewijs van het bestaan van  
minimaal één etnisch virus.

‘Ze’ beweerden dat Covid-19 kwam via vleermuizen, waarom niet via muggen?


Algemeen Dagblad 11-11-21.  

WHO-baas Tedros torpedeerde conclusie van Wuhan-team over herkomst coronavirus 

‘Alsof we voor de bus werden gegooid’, zegt viroloog Marion Koopmans over de manier waarop 

de directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Ghebreyesus, het WHO-team liet vallen 

dat in Wuhan onderzoek deed naar de oorsprong van het coronavirus. Koopmans maakte deel uit 

van het team in China, dat verder onderzoek naar een mogelijk lab-lek niet nodig achtte. Tedros 

wel. 

Het WHO-team verbleef eerder dit jaar vier weken in China, maar kwam niet tot een doorbraak. 

Wel trokken Koopmans en de andere experts de conclusie dat het ‘extreem onwaarschijnlijk’ is dat 

het virus uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan is gelekt. Verder onderzoek naar de ‘lab-

lek’-hypothese is volgens het team dan ook niet nodig. Tedros noemt die conclusie tijdens een 

persconferentie ‘prematuur’. 

Inmiddels is wel bekend uit de Verenigde Staten dat diverse artsen wisten dat het Covid-19 virus 
is gemaakt en ontsnapt uit een laboratorium, mede gefinancierd door de VS via Fauci. 

Het betrof onderzoek om gewone virussen ook zoönotisch te maken, oftewel overdraagbaar te 
máken van dier op mens. Lees ik hier een humane klimaat verduurzaming technologie?  


Alles uit liefde voor elkaar…., ha, mácht over elkaar met de dood tot gevolg van de verkozenen 
die er géén consent voor gaven.  De vooraanstaande doorwrochte wetenschappers Jeremy 
Farrar, Francis Collins & Bernhard Fauci wisten van het overdraagbaar maken van virussen en ik 
kan me niet voorstellen dat Marion Koopmans het niét wist, dat Covid-19 een in China gemaakt 
zoönosisch virus is dat is “ontsnapt”, hetgeen geheel past in de plannen van het WEF, Klaus 
Schwab, Bill Gates en hun lege ziel soortgenoten. 


“Liefde” is in het derde millennium Na Chr. vervangen met “macht”, aldus is op basis van angst 
keuzes maken voor een ander  een vorm van fake-liefde (muziek en film industrie) ten bate van de 
machthebbers met als uiteindelijk resultaat de afbeelding hierboven vol met lijkwaden.

Zie de afbeelding op pagina 1, zie je de restanten van twee mannen, of van een echtpaar met een 
kind ernaast, wie zal het zeggen of is het een nep gruwel schilderij. 


Zijn die PCR tests in beyond je neus eigenlijk DNA verzamelmethode voor een DNA databank om 
etnisch onderzoek mee te kunnen verrichten. 
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Hitler heeft 6 miljoen Joden op zijn kerfstok, en de rest….    Zit Fauci met zijn Chinese 
wetenschappelijke bio-wapen kornuiten al op plus 5 miljoen, op wereldschaal is dat nog niets, dat 
zet, zeg maar, wereldwijd geen zoönosen achter de dijk met water. 


Fauci en Koopmans zijn overigens vrindjes, getuige dat Fauci het eind 2021 in de media helemaal 
vanuit de VS opnam voor Marion toen Marion inderdaad niet zo leuke berichten ontving en Fauci 
vond dat Nederlandse Staat Marion maar beter moest gaan beveiligen.


Waar overheen is gekeken is dat China macht over het “westen” heeft gekregen middels het 
gedrag te kopiëren van het aloude ‘VOC mentaliteit van de aandelenhandel’, middels handel werk 
je jezelf met aandelen via het bedrijfsleven in een ander land naar binnen, het jezelf als macht 
ergens ongemerkt en ongewenst economisch in-neuken zeg maar.

Hoeveel artiesten zijn zo begonnen en mijn ouders maakten er decennia terug ook al deel uit van 
de Gooische-matras dus laten we met die gillende stemmen in de media niet zo dom doen als 
bliksem afleider van het Pandemie schandaal, de boze Voice rel, een duidelijke Domina als Kamer 
Voorzitter, wie is er zo dom als jonge meid alleen met een artiest in een kleedkamer te gaan, los 
van misbruik, wie heeft je opgevoed, dat soort gedrag tref je overal, niet dat het goed is maar kom 
zeg, ik bedoel maar…


Hoe ontloop je als psychopatisch rijke der aarde deze virologische muggendans.

Nou, door als je weet dat ze eraan komen, net zoals Marion Koopmans die niets vinden kon in 
Wuhan, dáárheen te gaan waar die zoetwatermuggen niet komen kunnen.

Door ver op de oceanen buiten de actieradius van de muggen in je drijvende poel des verderfs en 
in je grote drijvende aluminium penis te gaan ronddobberen op de oceanen met aan boord je 
schaamteloze genotsmiddelen, zoals bij je schip behorende aangeschafte huisraad als vrouwelijk 
en mannelijk schoon van alle markten thuis, net als in de film Soylent Green uit 1973.  En de 
muggen met virus bommen aan boord doen boven land ondertussen hun natuurlijk aërosol werk. 


Weet je geachte lezer, wellicht sla ik visionair bedoeld wat door maar waarom kan de massa niet 
meer autonoom associatief nadenken en nemen zij alles dat de aan de leiding staande 
psychopaten beweren klakkeloos aan en over en berusten zij daar ook in. 

Er heerst, zoals zich al eeuwen herhaald, een vreemde vorm van apathie, een vreemde berusting, 
het meest opvallende symptoom; “een gebrek aan objectiviteit en redelijk oordeel”,

dat laatste schreef Erich Fromm al in 1964.  Denk je kritisch en autonoom ben je een wappie…


 

Kwaak psychopaten niet onnadenkend na maar VERDIEP JE AUTONOME ZIEL!

Ik zie al decennia een steeds verder en dieper afgegleden algemeen denkniveau en vroeg me al 
tijden af hoe dat zo gekomen was en is; 


Allereerst met onderwijs dat qua niveau bewust is verlaagd middels toegepaste manipulatie en 
verandering van taakstellingen van personeel met zinloze bezigheden, testen testen en nog eens 
testen etcetera waardoor er niet voldoende tijd is om normaal na te denken noch onderwijs te 
geven.  Onderwijs dat veranderd is van zelfstandig denken in digitale rekenmodellen waarmee je 
iedereen kunt misleiden, hetgeen op grote schaal plaats vindt. 


Door voedsel en datgene dat we als mens gebruiken. 

Cosmetische producten waar ongezonde stoffen in zitten. 

Deodorant met daarin aluminium dat ongezond is en in je lichaam blijft.

Fluor in water en tandpasta tast bij teveel gebruik de hersenen aan, je intellect verminderd.

Groenten die steeds minder voedzaam zijn omdat de focus op hoeveelheid en uiterlijk rust en niet 
meer op smaak en voedzaamheid, omzet, omzet, omzet.

Suiker is over de jaren vervangen met glucose-fructosestroop, het zit bijna overal in als 
goedkopere zoetmaker, het is echter moeilijk verteerbaar door het lichaam waardoor het lichaam 
het maar gewoon opslaat, mensen dikker worden. Natuurlijke suiker geeft als het ware een “stop 
teken” bij het eten als er verzadiging optreedt, dat doet glucose-fructosestroop niet.

Waar zit allemaal chloor in, wat doet dat in grote hoeveelheden, check. 

In de nieuwe Covid-19 pil zit de giftige stof FLUOR als hoofdelement aangevuld met de wel 
werkzame stof ivermectine, geld, geld, macht. 

Wat doet de opgetelde langzame vergiftiging met je brein en denkvermogen? 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Met de langzame vergiftiging door Infrasoon geluid, zeer lage geluiden die je niet hoort maar 
wel degelijk bestaan (zie onze website laagfrequent-bromtonen.nl , alles staat daarop). 

Mensen kunnen dat gewoon niet geloven terwijl het door UNESCO, de wetenschappelijke poot 
van de VN, in 1967 al bekend werd gemaakt en daarop is dat snel allemaal in de doofpot gedaan 
met de wereldwijde valse dB(A) weging norm.

George Lucas nam dat onderwerp mee in zijn afstudeer film in 1967, martelen met geluid.

Wij wéten uit eigen onderzoek en ervaring dat infrasoon hertz trillingen zeer schadelijk zijn en je 
als mens daardoor langzaamaan ook steeds gevoeliger wordt voor andere stralingen zoals van 
WiFi waar iedereen verslaafd aan is gemaakt.

Door onze ernstig martelende overlast, met goedvinden van de Overheid gecreëerd door de NAM, 
worden wij zowel steeds zwakker en steeds gevoeliger, het lichaam raakt volledig verzadigd.  


Door angst stress; De stress wordt gegenereerd door voedsel en vergiftiging en nu met de nep 
pandemie met psychische angst. Het land zit goeddeels dicht en dat verhoogt het stress niveau.


De bedoeling van de Nieuwe Economische Wereldorde is klimaat beheersing op een wijze die 
goed is voor de psychopaten  want die zitten overal aan de macht en werken niet voor jou maar 
voor zichzelf. Zelf gaan nadenken en onderzoeken is niet moeilijk, dat is een kwestie van doen. 


Op het World Economic Forum zocht ik of China ook bezig is met het 
WEF.  Ik vond op de WEF website al snel Chinese familie van 

Matell puppet Rob Jetten. 

Via Linkedin vond ik de plastic Yajun Zhang, wellicht is zij een nep iets. 
Formeel is zij hoofd inhoud en interactie, World Economic. Haar foto 
leek computer plastic.  Op WEF Forum haar volgende vertaalde tekst;

‘MISSIE EN DOELSTELLINGEN VAN DE RAAD 

China speelt een steeds actievere rol bij het hervormen van het 

internationale systeem van klimaatverandering, digitale transformatie en 

economische ontwikkeling, terwijl het tegelijkertijd worstelt met de lokale 

implicaties van de vierde industriële revolutie. Geconfronteerd met de 

verslechterende geopolitieke en geo-economische omgeving na de 

COVID-19-crisis, zal de Global Future Council on China opkomende 

modellen van Chinees leiderschap onderzoeken die zijn aangepast aan 

een nieuwe norm van globalisering. Het zal aanbevelingen doen voor het opbouwen van 

vertrouwen tussen China en de rest van de wereld - op basis van wederzijds respect en gedeelde 

interesse - bij het nastreven van strategische samenwerking op gebieden als klimaatverandering, 

gezondheidsonderzoek en duurzame technologieën. De raad zal illustreren hoe bedrijfsleiders, 

zowel binnen als buiten China, door dit veranderende landschap kunnen navigeren om een 

ondernemende benadering te bieden voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen. Beheerder 

van de forumraad: - Yajun Zhang, hoofd inhoud en interactie, World Economic Forum’ 

Dus airosole virussen met kamikaze mosquito’s, Fauci’s en Koopman’sen. 

Bill Gates voorspelde de klimaat pandemieën al jaren, Koopmans voorspelt reeds door klimaat 
veroorzaakte pandemieën met muggen, hetgeen ook omgekeerd waar kan zijn. 

Dan de virussen die middels zoönosen bio wetenschap van dier op mensen overgaan welke met 
Amerikaans geld, en weet ik waar vandaan nog meer, door doorwrochte bio wetenschappers 
worden gemaakt in laboratoriums van the People's Liberation Army, nee, nu gaat mijn virus 
visionaire blik toch wéér veel te ver. 

Domina Vera, grijp in meid, geef mij met jouw whip, sensibiliseer mij, jah, harder, JAH, mmmm. 


In de Verenigde Arabische Emiraten, welke salafisten met hun TAQA ook al in Nederland zitten zal 
het niet zo lang meer duren dat als je dit soort nep nieuws, oftewel nieuws dat gewoon ánders is 
dan de enige officiële lijn verspreidt, je zo in de gevangenis zit. Komt al in Nederland ook.

Huig Plug deed al een beetje voor hoe dat inmiddels in Nederland al kan gaan. 

De Nederlandse wet is per 1 januari 2022 dan ook al aangepast hoor! Check het!


En dan nog even de Joodse groep anti fascisten, ik zal hen zacht bespreken.  
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Kijk toch eens wat een blije, naar ik vermoed, 
Joodse jonge dame. 

Blij en enthousiast staat zij te protesteren. 

Zij zou zomaar een Anne Frank anno 2022 
kunnen spelen. 

	 afbeelding van de webstie van de anti-fascisten zelf

Maar, begrijp ik hun gedachten niet? 

Ik heb een beetje nagekeken waartegen deze 
anti fascisten groep protesteerde bij de 
Stopera en vraag mezelf, naar Erich Fromm 
1964, af “waar komt dat gebrek aan 
objectiviteit en gebrek aan een redelijk oordeel 
vandaan”.


Ik héb naast al mijn andere werk als 
cameraman in de beyond wereld 

220 lange oorlogsverhalen vastgelegd, 
waarvan heel wat eerste generatie Joden die 
Hitler ondanks alles overleefd hebben. 


Wie heeft deze groep anti-fascisten zo ver 
gekregen het accent van wat er anno 
2021-2022 in de beyond wereld gebeurt zo te 
mis-interpreteren.   

Ik ben ook tegen fascisme, absoluut, maar 
niet zover dat ik niet meer geloof dat er wel 
degelijk sturing in iedere samenlevingsvorm 
nodig is. Ook in de natuurlijke natuur is er wel 
degelijk orde in de schepping.


Mensen die massaal protesteren tegen het Corona beleid wegzetten als meelopers met fascisten 
zoals (naar de anti-fascisten beweren) Baudet een fascist is, is bijna net zo erg als de Holocaust 
ontkennen, ik schrijf BIJNA.

Gaat wéér om het dénken, het innerlijk vermogen om zélf redelijk en objectief na te denken.

Als een mens zichzelf verdiept in de harde feiten die NIET meer vanuit de medische wereld, 
politiek en main stream media komen en je weet hoe Beyond Hitler was, jemig Joodse anti-
fascisten, als je daarin de plank misslaat ben je onbedoeld zelf de fascist geworden, snap je… 

Wie en met welk denken op basis van welke harde feiten stuurt jullie aan en staat dat zelf toe?


Over de hele wereld zie je hoe vooral jongeren zich als ‘de anti-fascisten’ opwerpen maar uit de 
feiten zie je dat hun gedrag omgekeerd is. Zelfs gelovigen werden tijdens hun kerkdienst in de 
open lucht door hen aangevallen. Het komt voort uit ‘psychopaten aan de bestuurlijke macht’.


Formeel zijn er al 5.300.000 Covid-19 doden, plus zij die dood zijn gegaan aan de bijwerkingen en 
het einde daarvan is nog lang niet in zicht.

Gaan we wedstrijdje spelen wie recht heeft op de Holocaust-alleenrechten dan, de Joden staan 
door Hitler nu nog op 6 miljoen. 

Ik heb veel zware verhalen vastgelegd over, met en van Joden en zoals overal hebben ook Joden 
er nog wel eens een handje van onderling, dus ook van Jood tot Jood, te strijden om wie van hen 
er het meest geleden heeft in de kampen, dat heet náást alle trauma die lastig te verwerken, soms 
ook nooit te verwerken zijn, in de psychologie “in de slachtofferrol zitten”, op zich mag ook dat.

De nieuwe Holocaust lijkt echter in aantocht. 


Los van de ernst van slavernij; na ettelijke generaties kun je jezelf niet meer beroepen op het 
overnemen van de gepleegde slavernij TOEN, het gaat er nu om dat TOEN zich NU niet herhaald 
en om de slavernij in het NU en de toekomst van het WEF te voorkomen.
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De wedstrijd van wie de grootste Holocaust heeft gewonnen is naar beweerd tot heden God dan 
wel Jaweh: ontelbare doden door Bijbelse plagen, de zondvloed, etc. Aantal onbekend.

Mao Zedong (China) staat op twee: 70 miljoen uitgemoorde minderheden, Adolf Hitler (Duitsland) 
staat op drie waarvan 6 miljoen joden: 40 miljoen door oorlog en genocide, en ga zo maar door.

Jozef Stalin (USSR): 20 à 30 miljoen door politieke executies, goelag-strafkampen en 
hongersnoden, Keizer Hirohito (Japan): 8 miljoen doden in bezette landen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Pol Pot (Cambodia): 1,5 miljoen verhongerden of werkten zich dood, Kim Il Sung 
(Noord-Korea): 1 à 3 miljoen verhongerden, Leonid Brezjnev (USSR): 1 miljoen Afghanen, Jean 
Kambanda (Rwanda): 0,5 à 1 miljoen Rwandezen, Mengistu (Ethiopië): 100.000 “verdwenen” of 
verhongerden.  

  

Nu gaan “we” voor het Klimaat en staan we met z’n allen minus de maximaal 500 miljoen op de 
nieuwe normaal lijst. Wellicht komen de gehumaniseerde Mosquito’s eraan zoals Marion 
Koopmans voorspeld heeft, geladen met virussen op basis van angsten met consent afgegeven 
DNA materiaal middels de PCR testen diep in de hoofdholte, welke info mogelijk is opgeslagen.

Het is nog niet zover maar… het kan…  

 

De natuurlijke weerstand (immuniteit) is al afgebouwd met de spuiten, ook wel jab’s genoemd.

De weerstand van een muggensteek die een virus heeft meegekregen, tja, dan komt Ustutu wel ff 
binnen knallen ja, ach joh, denk dan maar dat je gewoon ff lekker en simultaan ongewenst langs 
achteren genaaid bent door de doorwrochte wetenschap met zijn harde uh. … Oh-o…


Nog even naar de door Kees van der Staaij benoemde ‘Serpent Rutte’;


Rutte noemde het tijdens de regeringsverklaring niet normaal om democratisch genomen 
besluiten te ondergraven. De premier riep politici op respectvol met elkaar om te gaan; 

"We moeten beschermen en verdedigen wat wezenlijk is; dat is een opdracht die ons allemaal 
aangaat, binnen de politiek en erbuiten." 

De democratie is echter allang nep gebleken dus schaart Rutte zichzelf in de toekomst in het rijtje 
Mao Zedong, Adolf Hitler, Josef Stalin, Keizer Hirohito, Pol Pot, KimII Sung, Leonid Brzjnev, Jean 
Kambanda, Mengistu met zijn trouw volgen van de WEF plannen van Klaus Schwab en de United 
Nations die allemaal allang, met allerlei aanpassingen over de decennia, in basis al wel degelijk 
gepland zijn, die discussie begon al eeuwen terug onder de Vrijmetselaars. 


Het bestaan van de Vrijmetselaars is geen complottheorie, die bestaan gewoon al eeuwen, 
inclusief leden daarin van de Koningshuizen. 

Kijk het ff zelf na, Adam Weishaupt, studeer er ff op… ga dan ook ff door met de Tempeliers en 
zo…. en heb dán een mening en krijs het dán maar uit met een éigen vloer onder je éigen mening.


Of lekker belachelijk en Anti fascistisch; je kunt ook ff internet sjoppen of je van de Chinezen 
wellicht een oude atoombom kunt kopen voor weinig en daarmee op je zolderkamertje gaan zitten 
frutten of je die bom met ‘vingeren’ klaar kunt maken. Wie weet wat je daarmee bereiken kunt.

Denk niet dat de klimaat theorie daarmee opgelost is maar dáár hebben we dan ook standvastige 
doorwrochte biotech wetenschappers voor met hun moordende nonsens.


Hulde aan SGP Kees van der Staaij, alleen, de meeste psychopaten in de Tweede Kamer en het 
Kabinet snappen er geen reet van, want “dat” wat Kees vertelde is niet beyond genoeg voor hen.  


Die bezuinigingen op de ouderen zorg, zorginstellingen, AOW en de jeugd is bijvoorbeeld volledig 
logisch als Kabinet Rutte IV er vanwege voorkennis nu al vanuit gaat dat een wezenlijk deel van 
de gevaccineerden er door hun verminderde werking van hun immuun systeem mogelijk 
onderdoor gaan door een muggensteek van uh, Oh-o…. en 2030 wellicht helemaal niet halen… 
door een plaag….


Ik ga niet zeggen dát het zo is maar als ik enkele Kamerleden met regelmaat uit hun dak zie gaan 
vraag ik mezelf wel eens of of ze stiekem een lijntje coke zitten te snuiven.

Hoe Attje Kuiken af en toe tekeer gaat, nu weer toen zij aan de nieuwe Minister van VWS vroeg of 
artsen die zich niet aan de officiële corrupte Corona lijn hielden daarom volgens Attje Kuiken nep 
nieuws verspreiden en uit het BIG register geschrapt dienen te worden.

De PvdA van Attje zat niet eens in Rutte III noch in Rutte IV.
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Waar haalt Attje Kuiken de woorden vandaan die zij namens de PvdA uitbraakt, Attje 
weet niet eens meer wat gewoon overleg is, oftewel praten op basis van luisteren en 
weerwoord in plaats van dit soort op borderline gelijkend gedrag te uiten. 

Als iemand het niet eens is met de Regering dienen ze volgens Attje Kuiken op 
dictatoriale gronden te worden uitgebannen. 

Veel van de Tweede Kamerleden en zij in Vak K lijken naar mijn visie inmiddels 
psychisch ontspoorden, alleen al op basis van plus 50 jaar liegen over de nonsens 
dB(A) geluidsnorm wetenschap kan ik dat keihard stellen, het land wordt geregeerd 
door professionele manipulatoren en professionele leugenaars.    

Deze idioten denken alles te kunnen roepen omdat ze Kamerlid zijn of Minister of 
omdat er in een krant staat dat het bromgeluid-experts zijn. Bull-Shit.


Dat soort mensen verdient wat mij betreft een speelgoed microfoon als deze hier 
rechts maar dan goud gespoten als gouden-but-plug, of beter nog als gouden 
demper voor de leugens die zij uitbraken uit hun mond.


Door de Overheid aangestuurd Anti-Fascisme is ook maar weer een zoveelste religie want;

pas als je macht begrijpt en dus narcisme begrijpt en dus psychopathie begrijpt zie je pas in dat 
het denken van vele mensen inmiddels gestoord-beyond is en pas dan ga je het “dat” van Kees 
van der Staaij doorzien. 

Psychopaten stoppen namelijk nooit dus zij zijn zelf zowel de veroorzakers van de klimaat 
problematiek en zullen de aardse school uiteindelijk ook gewoon zelf vernietigen. 


LET FF OP!!!;

In januari 1971 is het Zwitserse Wereld Economic Forum opgericht door de Duitser Klaus Schwab.

Het financiële systeem rustte sinds 1944 op het verdrag van Bretton Woods, de Amerikaanse 
Dollar met Goud eronder als de tegenwaarde.  

Vervolgens zijn Duitsland, Nederland, Zwitserland en Great Britain in 1971 hun Goud gaan 
opeisen in de Verenigde Staten. 

Op 9 augustus trok Zwitserland de stekker uit Bretton Woods en op 15 augustus 1971 zette Nixon 
Bretton Woods op de noodrem en werd het systeem gesloopt.

Toeval, een conspiracy…


Januari 1971 werd het World Economic Forum door Klaus Schwab opgericht, reeds per 15 
augustus 1971 was het bestaande Economisch Systeem opgeblazen omdat het systeem 
strategisch was opgeblazen vanuit Europa vanuit dezelfde landen als het WEF. 

Vervolgens kwam de mega inflatie, (ontkend) dat wat toen een miljoen was is heden een miljard.


Waar staat het World Economic Forum heden ten dage voor, voor het opblazen van het 
Economisch Systeem dat ze zelf mede hebben gecreëerd.

Welk voertuig wordt daarvoor gebruikt: het klimaat.

Hoe wordt het klimaat volgens hen het beste gediend; door minder mensen op aarde. 

Hoe bereik je dat: fase één, in de schemering goed voorbereid mensen eerst te debiliseren. 
(psychisch afstompen middels massa media - televisie - on(der)wijs)

Hoe bereik je dat: fase twee, in plaats van rust breng je meer onrust en reeds afgestompte 
mensen maak je doelbewust angstig met ‘iets’ dat speciaal gemaakt werd.

Hoe bereik je dat: fase drie, mensen doen alles vanuit angst en je sluit mensen op basis van hun 
angsten op zodat ze niet kunnen vluchten en op basis van de nog sterker geworden angsten en 
psychische druk worden alle anders denkenden een bedreiging voor de angstigen.

Hoe bereik je dat great reset WEF doel: fase vier, de holocaust angst laten doorstaan met een 
methode die ze totaal niet verwachten, een plaag van bijvoorbeeld gevaarlijke tijger-muggen 
waarvan ze zullen beweren dat die is veroorzaakt door de opwarming van de aarde. 

De ramp die dan plaatsvindt wordt qua afkomst niet onderkend en wordt dan weggezet als 
natuurlijk toeval zodat niemand later voor een tribunaal hoeft te staan.


Grappig eigenlijk hoe bang Kamerleden nu al voor het woord ‘tribunaal’ zijn… 🤣 😂 


Ik heb zulke rare angst niet.
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Speciaal voor de tribunaal-angstigen een mooie afbeelding van échte Rwandese lijkwaden.


De grote zeepbel die opgeblazen dient te worden volgens het plan van Klaus Schwab naar een 
wereld met 499 miljoen slaven zónder bezit en één miljoen rijke slavendrijvers waarvan weer een 
selecte groep zeer rijken die in hun drijvende 
fallussen over de oceanen rond toeren.

Januari 1971 t/m januari 2022 is heden exact 51 
jaar WEF conspiracy. 

De bewézen en nog steeds ontkende infrasoon-
conspiracy is vanaf UNESCO telling 55 jaar oud. 

De uitrol van het WEF plan van begin 2021 met de 
geplande Covid-19 pandemie is 50 jaar 
conspiracy. 

De aarde gaat kapot op basis van 
psychopathische macht van de nieuwe ‘Hitler’ 

waar ons Kabinet Rutte IV reeds de knecht van is.

Het woord ‘conspiracy’ is per definitie nep nieuws. 


De film ‘THX-1138’ van George Lucas volgens The New York Times 12-3-1971; 

‘Love Is a Punishable Crime in Future’


Erich Fromm, 1900-1980 geldt als een der belangrijkste denkers over mens en maatschappij van 
onze tijd. Ik quote de achterkaft van het boek ‘Het Hart Van De Mens’ verder niet, koop dat boek 
maar en lees begrijpend wat er staat.  Het zou verplicht moeten zijn in het onderwijs maar dat wil 
het Ministerie van Onwijs niet omdat het haaks staat op de WEF plannen van God K. Schwab.


Uit het boek ‘Het Hart van de Mens’ van Erich Fromm;

Narcisme is strijdig met de twee grote menselijke krachten:  de rede en de liefde.  




Van uw visionaire virusvrije denk-steekmug   Robbert


PS; THX 1138 is a 1971 American social science fiction film 
directed by George Lucas in his feature film directorial debut. It 
is set in a dystopian future in which the populace is controlled 
through android police and mandatory use of drugs that 

suppress emotions. Produced by Francis Ford Coppola and 
written by Lucas and —, it stars Robert Duvall and Donald 
Pleasence.

	 	 


	 	 	 	 	 afbeelding pixabay, aedes JFJunior
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