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Persbericht:

Autisme, Sadisme,
Narcisme en 5G moord.
Autism, Sadism, Narcism
and 5G murder.

Machtsmisbruik finished
in Tornade Moord.

Misuse of power finishes
in Tornado Murder.

Autisme
 Denk-systeem in hoofd.
◦ Blokken = passief
tekening van de
hersenen.
◦ Container is beweging in
het Blok. Actief denken /
https://www.bmedreport.com/
handelen.
archives/31438

Autism
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Think-system in head.
 Blocks = passive picture of
brain.
 Container = movement
inside the block. Actively
thinking & acting.
Red lines are Autism lines = lay
in the deep and are strongly
connected with eachother.
 Borned blocks / containers
for thinking & acting the
the brain. Parths & Bridges
for communication with
Earth; outside the body of
the Autist.
◦ Person was born with
Talent DNA-system.
◦ Person selects with
intuïtion a number of
blocks, which prove the
being of Talent.
◦ Talents starts to live in
containers, where it
stays until the day the
person dies on Earth.

https://nieuws.kuleuven.be/nl/
2013/bij-autisme-vertonenhersenen-minderverbindingspatronen
Rode lijnen zijn Autisme lijnen =
liggen in de diepte en zijn sterk
met elkaar verbonden.

 Aangeboren blokken /
containers voor denken &
doen in de hersenen.
Paden & bruggen voor
communicatie met Aarde;
buiten het lichaam van de
Autist.

◦ Mens is met Talent DNAindeling geboren.
https://www.thesaurus.com/
browse/sadist
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◦ Mens kiest intuïtief een
aantal blokken, welke
het Talent laten zien.
◦ Talent komt tot leven in
containers, waar het in
Evolutie blijft tot aan de
de stervensdag.

De Sadist ziet welk Talent – en
bijbehorend gedrag van het
Autisme-mens - in welke
blokken zit en hoe deze als
containers worden gebruikt voor
ALLES wat met leven op Aarde
te maken heeft.

We take synonym LOUT =
barbarian.
The Sadist notices which Talent
– and which inherent behavioral
pattern of the Autism-person –
is present in which blocks …
and how these containers are
being used for EVERYTHING,
concerning life on Earth.

Sadist want to have control
over various types of blocks; for
control over dynamics inside this
container, what results in
specific behavior = the way in
which behavior may be
recognizable for the outside
Sadist wil de macht over de
world.
verschillende soorten blokken;
The A-behavior delivers results
over de dynamiek in de
in the community, and this is
container, wat tot bepaald
Autisme gedrag leidt = de wijze what the Sadist wants to see;
short – and long term.
waarop gedragingen zichtbaar
mogen zijn voor de
SADIST want to control the
buitenwereld.
Learned behavior of the Autist.
Het A-gedrag levert een zeker
resultaat op in de samenleving
en dit is wat de Sadist wil zien; Does accept ( less or more ) that
he / she can not change the
op korte – en lange termijn.
Borned behavior.
SADIST wil de macht over het
Aangeleerde gedrag van de
Autist.

https://cogbtherapy.com/cbtand-automatic-thoughts

Accepteert ( min of meer ) dat
hij / zij het Aangeboren gedrag
niet kan wijzigen.
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https://www.onlinepsychiater.nl/2020/08/02/
gedachten-en-gevoel/
Automatische gedachten zijn
zinnen in je hoofd, die vaak
resulteren in dezelfde
gesprekken.
Robot-achtig gedrag.

Automatic thought are
sentences in your head, which
often result in identical
conversations.
Robot-like behavior.
The Autist owns a borned habit
to present Talent with a limit set
of Sentences / Conversations.

De Autist heeft de aangeboren
gewoonte om Talent tot leven te
brengen met een beperkte zet
This is to scan the community…
Zinnen / Gesprekken.
and he / she wonders in which
Container the arriving Message
Dan tast hij / zij de samenleving belongs.
af… en vraagt zich af in welke
Puts this in the selected
Contrainer de binnengekomen
container.
Boodschap thuishoort.
Tries to turn it into a rock steady
Stopt dit in de gekozen
block.
container.
Probeert er een waardevast blok On this point the Automatic
van de maken.
thought, which supply the talks
Hier ontstaan Automatische
gedachten die het gesprek met
de Mens op Aarde … opleveren.
De Autist heeft een sterk gevoel

with the Human on Earth.
The Autist owns a strong sence
for EVERYTHING what is
automatic.
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voor ALLES wat automatisch is.
Dit ratelt snel in het hoofd.
Voor ALLES een Vaste kijk op
het leven + standaard zinnen /
gesprekken + waardevaste
resultaten.

This rattles in the head.
For EVERYTHING a Rock Steady
perspective on life + standard
sentences / conversations +
steady results.

The Autist needs security.
De Autist wil zekerheid.
In case of Evolution, too.
Ook inzake Evolutie.
Evolution must feel like a
Evolutie moet aanvoelen als een familiar – almost Methametic
bekend – bijna Wiskundig
determined – territory.
bepaald – terrein.
The Autist waves on a familiar
De Autist deint op de bekende
Lightbeam and plans to refine
Lichtgolf en wil deze golf
this wave.
verfijnen.
An Autist doesn’t veel the need
Een Autist voelt weinig behoefte to Dance Daily on different
voor een Dagelijks Dans op
Lightbeames for various results;
verschillende Lichtgolven voor
supplied by many persons.
verschillende resultaten ;
aangeleverd door veel mensen. The SADIST is not happy.
Takes his / her opportunity.
De SADIST is nu gelukkig.
Realizes ‘that he / she only
Grijpt zijn / haar kans.
needs to repair the Talent in the
Ziet ‘dat hij / zij alleen maar op Autist for the planned result..’.
1 Lichtgolf het Talent in de Autist
hoeft bij te werken voor het
This result must be:
gewenste resultaat…’.
Total Control over growth &
behavior of the Autist.
Dit resultaat moet zijn:
Totale Controle over groei & Thus, including the way of
gedrag van Autist.
conversation and content of the
message, who wants to share
Dus ook de wijze van
the Autist with Mankind.
gespreksvoering en inhoud van Talent may never be a
de boodschap, die de Autist wil spontanious event, according to
delen met de mensheid.
the Sadist.
Talent mag geen spontane
Not-planned growth / evolution
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gebeurtenis zijn, van de Sadist.
Spontane groei / evolutie
bestaat niet in het hoofd van de
Sadist.
De Autist – op zoek naar
zekerheid – accepteert het
Hersenspoel gedrag van de
Sadist, in eerste instantie.
Pas als de Autist voelt dat
zijn / haar Talent niet meer
tot uiting kan komen, volgt
er ‘iets van protest tegen het
gedrag van de Sadist’.

doesn’t excist in the mind of the
Sadist.
The Autist = searching for
security – accepts the Brainwash
behavior by the Sadist, in the
first instance.
Not before the Autist feels
that his / her Talent can no
longer blossom, ‘something
called Protest against the
behavior of the Sadist’
arises.

Dominatie in de relatie tussen
Autist en Sadist groeit.
In de haat en vernietiging.
Beiden worden er ‘een slechter
persoon door’.

Domination in the relationship
between the Autist en Sadist
grows.
In the hatred and demolition.
Both are now ‘becoming a worse
person, than they were before’.

De Autist voelt zich vergiftigd,
maar kan dit niet / nauwelijks
communiceren.

The Autist feels poised, but can’t
communicate this/ can hardly
talk about this.

De Sadist ziet dit en geniet van
‘een momentje van overwinning’.
Het is gelukt; de Autist zit vast
en kan nu niet zelfstandig
denken of handelen. Dit is de
conclusie van de Sadist, die niet
ziet dat de Autist een
groeiproces doormaakt… in 2
verschillende Levens.

The Sadist observes this and
enjoyes ‘this little moment of
victory’.
The plan succeeded; the Autist
is stock and can not independent
think or act. This is the
conclusion by the Sadist, who
can’t see that the Autist goes
through a growth proces… in 2
different Lives.

Leven 1 = aangeboren Talent.
Leven 2 = aangeleerde gedrag
van Sadist; onrust veroorzaker.

Life 1 = borned Talent.
Life 2 = learned behavior by the
6

Gevecht op leven of dood
over macht.

Sadist; the troublemaker.
Battle on life or death over
power.

Wie heeft de meeste macht om
het verborgen Talent van de
Autist in de vaak Stille wereld … Who has the most power to
naar de voorgrond te brengen
bring the hidden Talent in the
en tot Leven te laten komen?
Autist in the often Silent world…
to the surface and to let it be?
Wie wordt de Grootste
Waarheids spreker / sterkste
Who becomes the Biggerst
Leugenaar?
Truthteller / strongest Liar?
Wiens persoonlijkheid zegeviert
in hel?

Whose personality triumphs in
hel?

Is de Autist sterk genoeg
om zijn / haar
persoonlijkheid op
Liefdevolle wijze te
ontdekken / openen / op
tafel te leggen voor
gesprekken met de
Mensheid?

Will the Autist be strong
enough to explore his /
her personality in a Loving
way / open it / put it on the
table for conversations with
Humanity?
Is the Autist too weak to
defend him / herself
against the Automatic
sentences / behaviors by
the Sadist…, who refuses to
recognize an Own
Personality in the Autist?

Is de Autist te zwak om
zich te verdedigen tegen de
Automatische zinnen /
gedragingen van de
Sadist… die geen Eigen
Persoonlijkheid in de Autist
wil zien of erkennen?
Who will have the most
power during this process for
Total Control, with
Wie heeft de meeste macht om Automatic thoughts &
dit proces te overheersen, met
behaviors , which serve the
Automatische gedachten &
target to destroy the
gedragingen , welke tot doel
independency of the Autist.
hebben het
zelfbeschikkingsrecht van de
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Autist te vernietigen?
Het zelfreinigend vermogen
van de Autist is altijd
‘kwetsbaar’.

The selfcleansing mode in
the Autist has always been
‘vulnarable’.

Doordat hij / zij op een beperkte
zet lijnen in de diepte leeft…
blijft een deel van de
samenleving onopgemerkt.
Het deel voor Overleven.

Due to fact that he / she mainly
residence on limited lines in the
Dept… a part of the community
remains not studied.
The part for survival is not
studied well enough.

De Autist kan gevaar vaak
niet zien aankomen, of
onderschat de zwaarte van het
gevaar en de mogelijke impact
ervan, op zijn / haar Kwaliteit
van Leven.

The Autist can often not see
danger arrive, or
underestimated the impact of
danger and the consequences of
it, on his/ her Quality of Life.

De Autist ‘duikt in Eigen
Wereld, onder de terreur van
de Sadist’.
Zonder te beseffen dat hij / zij
te maken heeft met een Sadist
die alle Talent wil kapot maken /
verbuigen / beheersen.

The Autist ‘dives into Own
World, under terror by the
Sadist’.
Without realizing that he / she
has to deal with a Sadist, who
wants to demolish all Talent or
derail is / control it.

De Autist gaat vaak over tot
‘toneel gedrag tijdens een
gesprek’. Nu het gesprek is
vervallen tot een machtstrijd –
die onder alle omstandigheden
ten koste moet gaan van het
Welzijn van de Autist – heeft de
Sadist de macht.

The Autist often moves on
‘putting up an performance
during conversations’. Now
the conversation is fallen into a
powerstruggle – which under all
circumstances must finish into
the breakdown of the wellbeing
of the Autist – under
manipulation by the Sadist.

De Autist gaat zich gedragen
als Acteur.

The Autist will behave more
and more like an Actor.
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Een aaneenschakeling van
Verschillende soorten
personen en hun rollen in de
samenleving, komen te
voorschijn uit het hoofd van
de Autist. Rollen spelen om
een bericht vanuit zijn / haar
Diepe Zelf over te brengen aan
Medemens.

An presentation of Different
types of person and their
roles in the community, pass
the revu, from the brain of
the Autist. To play a role with
the aim to get a message
crossed from his / het Deep Self
to Mankind.

The Sadist enjoys this
De Sadist geniet.
moment.
Weet dat de Autist ‘niet even
Understands well that the Autist
snel, in een goed lopend
‘can not smoothly start a well
probleem oplossend gesprek , de moving problem solving talk, to
rotstreken van de Sadist kan
point out the rotten behavior by
uitleggen aan de Medemens’.
the Sadist to Mankind’.
Sadist ziet welke rollen de
Autist verbeeld… en het
Narcisme in de Sadist groeit.
Aangeleerde inhoud in
containers komt op tafel.
De Autist is zeer kwestbaar en
wordt opnieuw gevoed met
Kwaadaardigheid – Haat – Crime
; wordt nogmaals vergiftigd.

Sadist notices which roles the
Autist puts on stage… and the
narcissist in the Sadist
blossoms.
Learned content in containers
now comes on the table.
The Autist is very fragile /
vulnarable and is being fed again
with Evil – Hatred – Crime; is
poisened again.

 Aangeleerde containers
voor denken & doen van
mensenlichaam.

• Learned containers for
thinking & doing of the
human body.

 Er zijn nauwelijks kanalen /
bruggen tussen de
containers.

• There are hardly channels /
bridges in between the
containers.

 Een mens met Autisme
geeft er de voorkeur aan

• A human with Autisme ofte
prefers to live from a
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om vanuit een beperkt
aantal containers te denken
& doen, zonder daar veel
problemen van te maken.

limited abount of containers
for thinking & doing,
without turning this into a
problem.

https://www.e-psychiater.nl/
psychiatrie/
persoonlijkheidsstoornissen/
narcistischepersoonlijkheidsstoornis/
https://thenarcissisticlife.com/
De Sadist ziet zichzelf niet
the-sadistic-narcissist/
als Narcist; wel als Zielig
persoon… in een zware
The Sadist doesn’t recognize
Wereld die hem zo
himself / herself as being a
‘geraffineerd erudiet maakt’. Narcissist; though as pittyfull
person… in a heavy World ‘that
makes him / her so refinned
De Narcist is een Valkuilen
erudite’.
maker.
The Narcissist is a trap
De Sadist – Narcist is een
constuctor.
moordenaar die lange
Misleidende wegen aanlegt
The Sadist – Narcissist is a
en diepe valkuilen graaft;
murderer who paves long
waar de Autist zal instorten. Misguiding paths and digs
deep holes; where the Autist
De Autist wordt doorlopend
will surely walk into.
‘zwaarder vergiftigd’ en heeft
hulp nodig van Goedaardige The Autist is being poisend ,
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Personen die de Sadist
verwijderen uit het Leven
van de Autist.

constantly en needs
Goodhearted assistance from
people who remove the
Sadist from the life of the
Autist.

Goedaardigen zijn personen
die het leven gemakkelijker
& comfortabeler maken voor
de Mens in Nood.

Goodhearted people , who make
life easier and more comfortable
for the Human in Need.

Goedaardigen zijn vaak mensen
in de familie , die de Autist
positief waarderen voor Talent.
Dit ook laten blijken.

Goodhearted persons are often
family, who do value the Autist
positively for Talent.
And make this clear.

Maar, de Sadist is machtiger in
het lichaam van de Autist.

But, the Sadist is more powerful
in the body of the Autist.

Goedaardigen ‘herkennen dit
probleem niet altijd, of zij
begrijpen de ziekmakende
dynamiek in de familie te laat’.

Goodhearted people ‘do not
always recognoze this process,
or they do see the sick-making
dynamics in the family… too
late’.

Te laat is: de Autist is volgepropt
met getreiter van de Sadist /
Narcist… en heeft hierdoor
Automatische gedachten &
gedragingen ontwikkeld , die zijn
/ haar leven slechter maken.

Too late is: the Autist is stuffed
with abuse by the Sadist /
Narcissist … what fed the
braincell for Automatic thoughts
& behaviors; which worsen the
quality of his / her life.

De Autist weet wel wat het
verschil is tussen Goed en
Fout, maar kan dit door de
Stroom Automatische
gedachten niet goed
uitleggen aan Familie/
Medemens.

The Autist knows well that
there is a difference between
Good and Wrong, can not
always outline this to
Family… being blocked by
Automatic thoughts .

De Sadist Narcist geniet

The Sadist Narcissist enjoyes
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volop van de macht die hij /
zij heeft voor het
hersenspoelen van de Autist
en die Domme Familie.
Goedaardigen willen het
parcours voor Talent van de
Autist wel schoonpoetsen en
voorzien van oplossingen.

to the full the power he / she
owns for brainwashing the
Autist and the Stupid Family.
Goodhearted people so want to
Cleande the Flow for Talent in
the Autist and to add Solutions.

And, the Autist appreciates this
positively. Can’t do much with it,
En, de Autist waardeert dit
though… on a short timeline.
ook positief. Kan er alleen niet Now, the Sadist – Narcisist want
zoveel mee… op korte termijn,
to control the Life of the Autist
nu de Sadist – Narcist de inhoud and the Stupig Family.
van het Leven van de Autist en
de Domme Familie wil bepalen.
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https://nl.freepik.com/vrije-fotovectoren/rechtszaak
Het Recht moet nu worden
uitgevoerd.

Justice must now being
completed.

De Autist heeft vaak te
weining besef van zijn / haar The Autist often has little
awareness of his / hers rights in
rechten op moment van
the moment of conflict, with the
conflict, met Sadist – Narcist.
Sadist – Narcissist.
Familie / Mensen in de
Omgeving van de Autist
moeten rechten aanreiken.
Zelfs de Autist uitleggen WAT
het verschil is tussen een NietVergiftigt leven & lichaam en
een lichaam dat door Sadist –
Narcist wordt afgebroken.

Family / People in the
Environment of the Autist
must present Law & Justice.
And, even outline all to the
Autist about the difference
between a Poisened and nonPoised life & body; broken by
the Sadist – Narcissist.

Realiteit is vaak dat de Autist
zich helemaal niet bewust is
van het grote gevaar waarin
hij / zij verkeerd. Voelt wel
‘dat de Opdrachten die de Sadist
– Narcist heeft gegeven niet
goed vallen op planeet Aarde’,
maar kan het getiranniseer zelf

Reality is often that the
Autist is not aware at all
about the danger he / zij is
in. Does feel ‘that Commands by
the Sadist – Narcissist do not
land well on planet Earth’,
but can’t stop the tiranny by
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niet stoppen.

himself / herself.

De Autist kan elk moment
gedood worden… en weet dit
niet. Of, weet het wel, maar
denkt ‘dat het wel zal loslopen’.

The Autist can be killed any
moment… and doesn’t know
this. Or, does know it, but
thinks ‘I will be okay’.

Of, denkt: ‘Ik word agressief,
Or, believes: ‘When I behave
dan verdwijnen de personen die agressively, the persons who
mijn leven verzuren’.
destroy my life will disappear’.
De Sadist Narcist heeft
‘gewonnen in zijn / haar kwade
wereld’.

Resultaat?

The Sadist Narcissist has ‘won
in his / het evil world’.

Result?

The Narcissist – Sadist –
De Narcist – Sadist – Autist
Autist and stupid Family can’t
en de Domme Familie kunnen defend themselves against 5G
zich geen van allen verdedigen
Wifi 0 satellite murder.
tegen 5G Wifi 0 satelliet moord.
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Zelf verdediging tegen 5G
moord , start bij
onderscheiden van:
Person who is polluted with
Learned abusive behavior by
a Sadist, who is also a
Narcissist.
Categorize humans.
Study ‘whether they conduct
the Constitution – Torture
treaty – Humanright
treaties’.
Whether they tell the truth
about the EU – UN – NATO –
International Criminal Court
corruption.
There is no other way
around.
You an not escape from
Sadists – Narcissist at ICC,
happily turning all people
into Autists with BigPharme
& Hatred.
You can not escape from
your personal Individual
Legal duty on Earth, for
Survial.
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https://wetten.overheid.nl/
BWBV0002507/1989-0120#Verdrag_2

https://www.ohchr.org/en/
instruments-mechanisms/
instruments/convention-againsttorture-and-other-cruel-inhuman-ordegrading
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