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Ik besef me net,
dat ik al ruim twee weken tegen mijzelf
ah praten ben.
En volgens alle zoekmachines’s, dan ook
klinisch gestoord en licht waanzinnig
ben. Nu kwam dat niet echt als
onverwacht of schokkend nieuws. Maar
goed, zal een beetje opschieten.
Je moet bij mij juist op de
inkoppertjes, dwazigheden letten.
Die waarheden als een koe. zijn dat niet
voor niets. Je zou het terug-denkertjes
kunnen noemen. Of wat dan ook. iig,
sommige situaties moet je ontleden in
haar onderdelen. Niet als ingewikkeld
geheel, maar als simpele of zwakke
componenten.
De faalstenen van de miserable situatie
waarin we nu zitten.

je moet het beginpunt, middenstuk en
einde (*) als geheel van losse
onderdelen bezien. Ga kort terug in de
geschiedenis en je ziet de bouwsten
waarmee het huidige probleem is
opgebouwd.
De (specifieke) faal waarin we nu zitten
is het topje dat rust, en is gefundeerd
op de “wetten” en daden van
respectievelijke politici(*), kabinetten
+ slapend parlement.
(*)respectievelijke en verantwoordelijke
politici.
Een systeem/ orde als geheel in een keer
veranderen is moeilijk. Dat zou heel
veel kracht vergen en onnodige schokken
in de maatschappij veroorzaken.
Verspilde kracht/ aanpak als je doel
verandering is. Verandering van een
specifiek systeem/ regime/ wet o.i.d.

Wanneer je het probleem opdeelt in
onderdelen, kan je die afzonderlijk
aanvallen. Je hebt een:
(b)egin, (m)idden, (e)ind – situatie.
Of je nu het topje vernietigd (e), een
dragende muur wegslaat (m) of een deel
vd fundering weghaald (b), maakt in
principe niet uit.
Als het doel Verandering is.
In alle situaties verander de status
quo. De top (situatie) valt en is, hoe
dan ook veranderd.

(Soul Samourai/ Ya Gora:
i.p.v. je probleem als 1 groot obstakel
te beschouwen. Maak je er losse
deelprobleempjes van. 1 Groot obstakel,
wordt dan 5 hobbeltjes, die ik morgen ga
oplossen. nee echt, morgen begin ik).

Op aanwijzing;
…. voordat ie er tussen uit miezert →
Het ter verantwoording roepen van Jeroen
Dijsselbloem is het probleem van
vvd/Rutte III. (min. Fin. Rutte II,
PvdA, EU).
IORPII heeft het door onze voorouders
bijelkaar gespaarde kapitaal in de
handen van bxl gelegd (dat ligt in
Belgie).
Als gijzelaar/ onderpand mochten wij na
democratisch besluit beslissen uit de
EUSSR te stappen. (moet je ook vooral
doen: bij een vechtscheiding je kind bij
de ander laten wonen.)
Volksvertegenwoordiging?
Jeroen Dijsselbloem kan zich beter op
NL’s grondgebied bevinden wanneer hij
bij een Nexit of gerefendeerde
Parlementaire Enquette ter
verantwoording wordt geroepen.
Dat is enkel de verantwoordelijkheid van

het Kabinet Rutte III.
Jullie hoofdpijn. als je het de
bevolking haar hoofdpijn wilt maken dan
weet ik niet of dit publiekelijk
besproken zou moeten worden door jullie.
In den lande weten ze wel wat er moet
gebeuren, met Landverraders. En anders
ken ik genoeg ontslagen en wegbezuinigde
mantelzorgers, zorgpersoneel en
Wajongers die willen adviseren.
…dat ie uit autisme zijn linker
broekspijp vol zou schijten →
tot aan de sok hè, en da’s een end.
…nee, veel gezelliger wordt het niet. →
Ik maakte maar een grapje, dat wanneer
het boeit, ik lees en dan afkraak. Maar
noem het een (jeugdige)
beroepsdeformatie dat ik altijd naar de
zwakke plek kijk. In gebouwen,
organisaties en mensen (doe er alleen
niets mee, leven en laten leven is mijn
motto).
stap in.

Brexit →
U.K. verliezen als Eussr/ Rutte II.
Is net als die altijd dronken (laatste
15 jaar gemeen), handtastelijke en
vervelende oom. Die nu net het enige
echte, Romanov, Keizerlijke Faberge-ei
in de collectie kapot heeft laten
vallen.
Oops.. en dan was ie ook nog helemaal
niet eens uitgenodigd voor ons nationale
feestje.
Engeland is de grootste consument/
afnemer van wat er in onze (Duitse)
fabrieken wordt gemaakt.
Engeland is met de City bijna kritiek in
de financiering van deze hele
onderneming. De van het werkende en
belastingbetalende bevolking geroofde
welvaart en verduisterde miljarden
euro's. Moeten toch ergens geheeld,
verstopt of weer witgewassen worden.
Dat verstoppen, witwassen of in het
buitenland stallen, buiten bereik fiscus

(off-shoring) moet op industrieele
schaal. Het geldvolume is gewoonweg te
hoog/ groot.
Die infrastructuur is daar aanwezig, en
wordt er voor een groot deel ook bepaald
als ww standaard. Delaware (usa) is een
ander mega-belastingparadijs en offshore haven. heaven.
Die palmbomen in beeld journaal, als het
over “belastingparadijzen” gaat zijn
misleiding vd NPO en dus fake-nieuws.
Er groeien van nature geen Palmbomen in
London UK, Delaware US of hier op de
zuid-as, NL.
En dat op zich zijn al dodelijke
ontwikkelingen voor ons EU-blok.
Wij zijn niet alleen een grote afnemer/
financier kwijtgeraakt. Oh nee, oh wee..

hier is’t.
We hebben er een medogenloze en
agressieve Concurrent bij gekregen.
Engeland is de fokking Baas van de
Common Wealth/ Gemene Best. 5(3) landen,
2,5 miljard mensen.
Een (meer dan) 100 jaar oude Unie ,
Imperial Conference 1911(wereldwijd).
Een HandelsKartel zo u wilt.
(één vd redenen waarom de Common Wealth
zo uitgebreid is door de UK. Is/ was, om
na de val vh Empire en de afgeschafte
kolonisatie een financiele kolonisatie
te instaleren).
Waarvan de industrieen al decennia op
elkaar afgesteld staan. Dus die zitten
al in de derde versnelling.
Waar ze dezelfde taal spreken. Zonder
problemen een (handels)munt kunnen
invoeren (4e versnelling).

Een kartel met verdragen USA-markt en de
rest van de wereld via Canada (5e).
India dat de omschakeling maakt van een
3e naar 2e Wereldland.
Ik ben er geregeld geweest. En de
dynamiek van 200 milj armelui die naar
de middenklasse opschuiven, is
onvoorstelbaar. Die mensen willen Meer,
Meer, Meer...
Meer produceren, Meer geld verdienen,
Meer consumeren.
Zelfde niveau, maar ik ga nu wel
Morpheus op je:
Wij moeten het doen met Juncker.
Wij moeten het doen met
‘ik ben vroeger misbruikt, vind jij mij
aardig’- Timmerfrans.
Wij moeten het doen met Bulgarije.
, Italie…
En dat is het beste wat we hebben. †

You think that’s air you breathin’ ?

