
Overlevende seriemoordenaar onthult 
“de man achter het gordijn” 
 
DEEL1 
Er leeft een ander soort mens onder ons 
De bewijzen dat de vaccins ons doden en dat de autoriteiten dit weten, stapelen zich op. De grote 
vraag is, WAAROM? 
 
In de Epsteinzaak, en nu ook uit documenten van de FBI, blijkt dat de elites, de 
inlichtingendiensten, andere overheidsorganisaties, de Koningshuizen, het Vaticaan en 
Hollywood zich massaal bezighouden met mensenhandel en kindermisbruik. De documentaire 
‘The Eyes of The Devil‘ is een voorbeeld van het weerzinwekkende sadistische kindermisbruik 
dat binnen de elitaire kringen plaatsvindt. Deze walgelijke gewetenloze monsters verkrachten 
kinderen net zo lang totdat de kinderen overlijden aan de verwondingen en vervolgens worden de 
organen van de kinderen verkocht. De kinderhandel en het pedofilienetwerk is enorm van 
omvang. Elke 30 seconden wordt er een kind verhandeld voor seks, slavernij of zelfs 
orgaanroof.  
  
Hoe is het mogelijk dat deze mensen zich schuldig maken aan deze weerzinwekkende 
praktijken? Hoe kan deze waanzin worden gerechtvaardigd in de hoofden van deze mensen? 
Veranderen mensen in monsters als ze macht hebben? Of zijn het juist de slechte mensen die op 
zoek zijn naar macht?  
 
Als overlevende van een psychopathische seriemoordenaar heb ik ondervonden dat er een ander 
type mens onder ons leeft dat totaal verdorven is en dat genetisch is geprogrammeerd om te 
moorden. De meeste mensen kennen het concept van een seriemoordenaar, maar zien dit als de 
daden van een individu en realiseren zich niet dat deze moordenaars zich in grote getalen om 
ons heen bevinden en zelfs de wereld regeren. Het profiel van de machtigste mensen op aarde 
vertoont opvallend veel gelijkenis met het profiel van de ‘power/control’ seriemoordenaar. 
Seriemoordenaars doen op “kleine” schaal wat overheden doen op grote schaal.  
  
Sadistisch kindermisbruik, seriemoord en massamoord zijn symptomen van psychopathie. De 
meeste seriemoordenaars zijn psychopaten (Scott Bonn, 2014; Mark Safarik, 2018; Fox en 
Delisi, 2018) en vrijwel alle ‘power/control’ seriemoordenaars zijn psychopaten (Scott Bonn, 
2017). In de media en op het internet worden seriemoordenaars veelal als 
psychotisch/schizofreen bestempeld. Dat is een wijdverbreid misverstand. Een meta-analyse 
onder 2603 daders van moord laat zien dat de correlatie tussen moord en psychopathie zeer 
hoog is. Bij seksuele moorden, sadistische moorden, seriemoorden en moorden met meerdere 
daders is de correlatie met psychopathie zelfs nog hoger (Fox en Delisi, 2018).  
 
Van oudsher bezetten psychopaten de machtsposities, omdat ze ongelooflijk manipulatief en 
meedogenloos zijn in hun streven naar macht. Ze liegen, bedriegen, stelen en moorden om te 
krijgen wat ze willen. Het wereldwijde beleid is een grootschalige maatschappelijke 
vermenigvuldiging van wat ik herken uit individuele ervaring. Psychopaten vertonen namelijk 
allemaal hetzelfde gestandaardiseerde gedrag. Het is letterlijk zo dat als je de persoonlijkheid van 
èén psychopathisch karakter hebt weten te ontleden, je daarmee alle psychopaten hebt ontleed. 
 
Dr. Andrew M. Lobaczewski maakte deel uit van een groep wetenschappers die tijdens het 
communisme in Polen decennialang onderzoek verrichtte naar het kwaad in de samenleving en 
de politiek. In zijn boek Political Ponerology beschrijft hij hoe de macht is overgenomen door 

https://www.bitchute.com/video/qTKqaykCeR34/
https://www.bitchute.com/video/JJNcMaRUJJeT/
https://www.preventht.org/human-trafficking-101/
https://www.bitchute.com/video/vPHlo2P3TG22/
https://www.youtube.com/user/LOLFIELDANDLOVE/about%EF%BB%BF
https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201406/serial-killer-myth-1-theyre-mentally-ill-or-evil-geniuses
https://www.crimetraveller.org/2017/08/an-interview-with-mark-safarik/
https://www.oxygen.com/an-unexpected-killer/crime-news/how-to-spot-a-psychopath-signs-to-look-out-for
https://www.oxygen.com/an-unexpected-killer/crime-news/how-to-spot-a-psychopath-signs-to-look-out-for
https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201701/why-some-individuals-kill-their-own-sadistic-pleasure
https://www.psychologytoday.com/us/blog/wicked-deeds/201406/serial-killer-myth-1-theyre-mentally-ill-or-evil-geniuses
https://www.oxygen.com/an-unexpected-killer/crime-news/how-to-spot-a-psychopath-signs-to-look-out-for


mensen die lijden aan psychopathie en hoe in feite de hele maatschappij en de geest van de 
bevolking geïnfecteerd is geraakt. Meer informatie over zijn werk is te vinden op de website 
Cassiopaea. Ook het boek Evil Genes onderzoekt diepgaand hoe stromen van mensen die 
lijden aan een psychopathische stoornis, zijn opgeklommen naar posities van leiderschap. Jan 
Storms en Rients Hofstra leggen uit hoe de politiek in Nederland is overgenomen door 
psychopaten. Ook op de website van Niburu is hier al vaker aandacht aan besteed. 

 
We nemen blindelings alles aan wat de autoriteiten en de media zeggen, omdat we 
veronderstellen dat iedereen dezelfde emoties heeft als wij en we onze eigen emoties op anderen 
projecteren. We denken: “Dat zou een mens nooit doen. Dat zou te slecht zijn. Dat zou een te 
groot complot zijn.” De oorzaak van vrijwel alle oorlogen en andere verschrikkingen die in de 
geschiedenis hebben plaatsgevonden, is echter niet de onmenselijkheid van de mens, maar de 
onmenselijkheid van een parasitaire ondersoort die zich onder ons bevindt. Het gedrag van 
psychopaten is niet vanuit menselijke logica te verklaren, omdat psychopaten niet in staat zijn het 
brede scala aan menselijke emoties te ervaren en een totaal gebrek hebben aan geweten en 
empathie. Onze gevoelens, geweten en empathie behoren tot de diepste kern van de mens. 
Zoals Jan Storms zegt: “Als iemand is losgekomen van zijn kern, dan zit daar niets meer in. De 
ziel ontbreekt.”  
 
Het bestaan van de psychopathische menssoort verdeelt de samenleving in twee van elkaar 
gescheiden werelden. Goede mensen hebben geen besef van het bestaan van deze tweedeling, 
terwijl psychopaten zich wel degelijk bewust zijn als groep. Voor psychopaten is de wereld voor 
altijd verdeeld in “wij tegen zij”: hun superieure wereld, met hun eigen wetten en gebruiken, tegen 
onze wereld die in hun ogen bestaat uit gedomesticeerde dieren die het verdienen om te worden 
afgeslacht, omdat we zo dom zijn dat we ons naar de slachtbank laten leiden.  
 
De droom van psychopaten is een samenleving waarin ze almachtig zijn en slaven hebben die 
voor hen het werk doen, waarin psychopathisch gedrag de norm is, ze hun verachtelijke ideeën 
openlijk kunnen uiten en ze hun perverse (seksuele) behoeften kunnen botvieren zonder te 
worden veroordeeld of gestraft. Samen met hun soortgenoten vieren psychopaten hoe ze ons te 
slim af zijn geweest en lachen ze over onze domheid. Ook nemen ze samen deel in misdaden. 
Vrijwel alle groepsverkrachtingen en moorden met meerdere daders worden uitgevoerd door 
psychopaten. Aangezien psychopaten geheel egocentrisch zijn, zal uiteindelijk elke psychopaat 
ook geheel  
 
Dr. Lobaczewski legt uit dat psychopaten elkaar al in hun kindertijd uit een menigte van mensen 
leren herkennen en dat ze in elke samenleving ter wereld vaak een actief netwerk van 
gemeenschappelijke collusie creëren. Martha Stout beschrijft in haar boek dat psychopaten een 
speciale vaardigheid lijken te hebben om elkaar te identificeren en elkaar aantrekken om samen 
met andere psychopaten aan gemeenschappelijke doelen te werken. Dit werpt een nieuw licht op 
theorieën die tot nu toe werden gekleineerd als 'samenzweringstheorieën'. Je zou kunnen zeggen 
dat er geen sprake is van een samenzwering van onze machthebbers, maar meer van een 
vanzelfsprekende samenwerking vanuit de natuurlijke aard van psychopaten. 
 
De PLC-R checklist van Robert Hare is het meest gebruikte instrument om psychopathie officieel 
te kunnen diagnosticeren. Aan de hand van de omvangrijke bijlage bij de checklist kunnen we 
herleiden dat primaire psychopathie wordt gekenmerkt door een dwangmatige wil om almachtige 
controle uit te oefenen over het lichaam en de geest van het doelwit, waarbij verkrachting, 
marteling en moord voorbeelden zijn van middelen voor uitoefenen van macht en waarbij 
bezitsverkrijging over het stoffelijk overschot de meest bevredigende uitdrukking van macht 
is.  
 
Tijdens het moorden identificeert de psychopaat zich met een heldfiguur, god of de duivel en 
vaak raakt hij (of zij) er zelfs seksueel opgewonden van. Niet vaker dan anderen heeft hij 
percepties van agressie, maar wel van agressieve personages met wie hij zich identificeert 
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(Gacono & Meloy, 1994). Psychopaat Dennis Rader vergeleek zichzelf met een grote witte haai, 
een natuurlijk roofdier. Mijn ex-partner vertelde veel over een bepaalde seriemoordenaar alsof dat 
een ‘groots’ persoon was en achteraf realiseer ik me dat hij zich met deze seriemoordenaar 
vereenzelvigde. De psychopaat beleeft het als een soort film, waarin hij zelf de hoofdrolspeler 
(held) is en tegelijkertijd is hij de regisseur en schrijver van het script. 
 
Doorgaans zijn psychopaten procesgerichte moordenaars. Dat wil zeggen dat ze voldoening 
halen uit de marteling en het langdurige lijden van hun slachtoffers, dus doden ze langzaam om 
hun eigen sadistisch plezier te verlengen. Dergelijk gedrag is genotsbeleving aan de macht die 
de sadist heeft ten opzichte van het slachtoffer, omdat de sadist mag beslissen wanneer, hoe en 
onder welke omstandigheden het slachtoffer zal sterven. Pijn wordt vaak gebruikt als een 
controlemethode en marteling als een ritueel teken ervan. Verkrachting en marteling vinden 
psychopaten seksueel opwindend, maar primair zijn het middelen om macht uit te oefenen. De 
daad van moord is de uiteindelijke triomf op hun werk. 
 
De associatie tussen sadisme en psychopathie is sterk (Holt, Meloy & Strack, 1999). De 
sadistische psychopaat is moreel verontrustender en gevaarlijker dan alle andere duistere 
persoonlijkheden die er bestaan. Sadistische psychopaten hunkeren naar wreedheid. Ze vinden 
het pijn doen van onschuldige mensen, inclusief het doden, plezierig en opwindend en zoeken 
voortdurend naar mogelijkheden om deze behoefte te bevredigen. Door enkele wetenschappers 
is voorgesteld om de sadistische psychopaat officieel te erkennen onder de naam ’The Dark 
Tetrad‘, de persoonlijkheid die het slechtste van de mensheid weergeeft.  
 
Van natura zijn psychopaten agressief, gewelddadig en impulsief. Dit is genetisch bepaald. De 
afwijkende genetica resulteert onder meer in een andere balans van de hormoonhuishouding. De 
combinatie van hoog testosteron/laag cortisol (Van Honk en Schutter, 2006 en anderen), laag 
serotonine, laag GABA, hoog glutamaat, laag dopamine en een hyperreactief dopamine-
beloningssysteem, wordt geassocieerd met agressie, geweld, frustratie, woede, behoefte aan 
macht, gebrek aan empathie, weinig angst, antisociaal gedrag, zoeken naar sensatie, 
ongevoeligheid, gebrek aan empathie, manipulatie, egocentriciteit, riskant gedrag en impulsiviteit. 
Het hoge testosteron onderdrukt oxytocine. Een laag oxytocine wordt geassocieerd met afgunst 
en leedvermaak en het onvermogen om een band te voelen met een ander persoon. Dr. Robert 
Hare wijst erop dat verkrachting een goed voorbeeld is van het harteloze, egoïstische gebruik van 
geweld door psychopaten.  
 
Over het algemeen hebben psychopaten een sterke honger naar seks. Seks voedt hun behoefte 
aan macht, controle en stimulatie en ze gebruiken het tevens als manipulatietechniek. Volgens 
Dr. Liane Leedom willen psychopaten drie dingen in het leven: macht, controle en seks. 
Aangezien ze zich emotioneel niet kunnen binden, zijn ze snel uitgekeken op elke persoon en 
hebben ze steeds extremere vormen van seks nodig.  
 
Wanneer we de honger naar seks, het verlangen naar steeds extremere vormen van seks, het 
gebrek aan geweten en de gewelddadige sadistische moordzuchtige aard van psychopaten met 
elkaar combineren, is het eindresultaat een zeer gevaarlijk individu: een gewelddadig seksueel 
roofdier.  
 
(Seksueel) gewelddadige psychopaten zijn verantwoordelijk voor de meest gruwelijke daden 
waarvan je ooit gehoord hebt, zoals seksueel sadistisch kindermisbruik, bestialiteit, 
serieverkrachting, seksuele verminking, marteling, kidnapping, gijzeling, mensenhandel, 
seriemoord en massamoord. Als je wilt weten hoe dit eruit kan zien, lees dan de verhalen van 
Junko Furuta, David Parker Ray, Josef Mengele en unit 731.  
 
In een video die werd gemaakt voordat psychopaat en seriemoordenaar Ted Bundy werd 
geëlektrocuteerd, zei hij dat gewelddadige vormen van pornografie een obsessie voor hem 
waren, alsmede voor de gewelddadige gevangenen die hij in de gevangenis had leren kennen. 
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Ook mijn psychopathische ex-partner bleek te zijn bezeten van gewelddadige pornografie. Net als 
andere seksueel sadistische psychopaten heeft hij fantasieën om zijn piemel in een bloedbad te 
stoppen en masturbeert hij met foto’s en video’s van verminkte geslachtsdelen. Op het Darknet 
exploiteert hij gewelddadige pornowebsites en in de Cloud bewaart hij real-life martel- en snuff-
films.  
 
Toen ik mijn (seksueel) verminkte lichaam wilde laten herstellen bij een kliniek, vond de 
psychopathische plastisch chirurg het een uitdaging om het werk van de andere psychopaat “per 
ongeluk” af te maken. Dit beroep is natuurlijk bij uitstek geschikt om mensen ongestraft te kunnen 
verminken. Bij medische instellingen zal waarschijnlijk een groter aantal sadistische psychopaten 
werkzaam zijn.  
 
Via de vrijmetselarij worden de meest meedogenloze psychopaten gerekruteerd voor topposities 
bij de overheid, het bedrijfsleven en de inlichtingendiensten. Hoe meer een vrijmetselaar 
deelneemt aan seksorgies, kinderverkrachting, marteling en moord, des te sneller zal de 
kandidaat stijgen in rang. Het is dan ook niet verwonderlijk als er verhalen opduiken dat Mark 
Rutte en Joris Demmink zich schuldig zouden maken aan deze weerzinwekkende praktijken. 
Mark Passio, Jay Parker, Fiona Barnett en Svali zijn voormalige insiders/slachtoffers van het 
duistere occultisme. Zij openbaren hun ervaringen in een poging om anderen te waarschuwen. 
  
Of ze nu macht uitoefenen over weinigen of over velen, het gedrag van psychopaten is altijd 
vergelijkbaar, evenals hun arsenaal aan controle- en dwangtechnieken, waarmee ze niet alleen 
de meest intelligente personen kunnen laten denken en doen wat ze willen, maar ook hele naties 
onder hun controle kunnen dwingen. Dit functioneert als een sekte (sekteleiders zijn ook 
psychopaten). Je wordt, zonder dat je het beseft, in de positie gedwongen. Het is een 
éénpartijenstelsel. Eenieder die te maken heeft met een psychopaat, doet uiteindelijk afstand van 
zijn/haar volledige bewustzijn en de controle over zijn of haar leven. Wanneer een slachtoffer van 
een psychopaat heeft besloten om de psychopaat of sekte te verlaten, maar de mind-control is 
nog niet ongedaan gemaakt, is de kans groot dat het slachtoffer terugkeert naar de psychopaat of 
de sekte of in handen valt van een andere psychopaat of destructieve groep. 
 
Psychopaten zijn zelfs zo bedreven in mind-control dat ze hun doelwit kunnen overhalen tot 
verregaande zelfverloochening. Een goed voorbeeld is George Manson die mensen dusdanig 
wist te beïnvloeden dat ze tot moord op andere mensen kwamen. Loverboys weten jonge meisjes 
aan te zetten tot prostitutie of drugs dealen. Door het gelijktijdig toepassen van technieken zoals 
hypnose, hersenspoelen, de kracht van suggesties, repetitieve indoctrinatie of het stiekem 
toedienen van bewustzijn verlagende middelen, maakt de geest van het doelwit plaats voor de wil 
van de psychopaat. Nadat het onderbewuste via suggesties is geherprogrammeerd, denken 
slachtoffers dat hun wangedrag hun eigen idee is.  
 
Misschien denk je: "Ik zou het weten als mijn vrienden zo slecht zouden zijn." Nee, dat zou je niet 
weten. Ik leefde jarenlang 24 uur per dag samen met een psychopaat die ik zag als mijn 
zielsverwant en ik wist het niet. Er zijn mensen die er pas na 30 jaar achter komen. Iedereen kan 
een psychopaat zijn: een vriend, je werkgever, je collega of je huisarts.  
 
Vanwege hun vaardigheden om zich op een kameleonachtige wijze aan te passen aan elke 
omstandigheid en elk individu, zijn ze vrijwel ondetecteerbaar. Gewapend met een schat aan 
mensenkennis, gladheid, sluwheid, overweldigend zelfvertrouwen, onbevreesheid en manipulatief 
vermogen, bewegen ze zich onder ons. Als dekmantel voor hun imago nemen ze vaak deel aan 
diverse sociale activiteiten in de maatschappij. Hun masker is zo effectief dat ze door de 
samenleving worden gezien als sociaal betrokken, helpend en succesvol en dat zelfs goed 
opgeleide professionals in de geestelijke gezondheidszorg en gevangenispsychologen met 
substantiële kennis van psychopathie worden verleid tot seksuele relaties met psychopaten. Ze 
zijn in staat om bedrijfsladders te beklimmen, titels en rechtendiploma's te behalen of als 
religieuze of spirituele leiders op te treden (Hare, 1993). Een vriendin van mij zei laatst dat ze een 

https://niburu.co/het-complot/16524-zonder-vrijmetselaars-is-er-geen-new-world-order
https://niburu.co/binnenland/16645-wat-gebeurt-er-onder-het-circuit-van-zandvoort
https://niburu.co/binnenland/16645-wat-gebeurt-er-onder-het-circuit-van-zandvoort
https://niburu.co/binnenland/14824-joris-demmink-regeert-nog-steeds
https://whatonearthishappening.com/
https://randythym.com/2020/04/18/jay-parker-at-the-free-your-mind-4-conference-2016-humanity-the-programmable-species/
https://cathyfox.wordpress.com/2018/07/28/witness-statement-by-fiona-barnett/
https://svalispeaks.wordpress.com/


man had ontmoet, die wild en avontuurlijk was en een schat aan kennis en levenservaring had. Ik 
dacht: “Dat is inderdaad een behoorlijk sexy combinatie, maar het klinkt als het typische profiel 
van een psychopaat.”  
 
Tucker Max: “De duivel komt niet gekleed in een rode cape met puntige hoorns, maar verschijnt 
in de vorm van alles wat je ooit hebt gewenst.” 
 
Reeds op jonge leeftijd worden ze zich bewust dat ze anders zijn dan de rest van ons en door 
ons moraal worden veroordeeld als ze hun ware aard laten zien, daarom leren ze een masker 
van normaliteit te construeren en bootsen ze onze emoties na voor de spiegel. Hun hele leven 
besteden ze aan het kijken naar andere mensen en het bestuderen hoe ze ons kunnen 
beïnvloeden en misleiden.  
 
De gedachten van psychopaten worden uitsluitend bepaald door verstandelijk redeneren, zonder 
lagen van morele of emotionele filtering of invloed van hun onderbewustzijn. Psychopaten 
hebben te allen tijde volledige toegang tot het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn en de 
bewuste geest zijn één en hetzelfde in een psychopaat. Dit maakt hen ongevoelig voor 
manipulatie en sociale conditionering en zorgt dat ze informatie nauwgezet tot zich nemen via 
hun zintuigen. Ze aanschouwen ons als het ware vanuit een lege plaat. Op deze lege plaat 
kunnen ze al onze kenmerken die afwijken van die van henzelf nauwkeurig registeren. Met fijne 
precisie scannen ze onmiddellijk onze behoeften, zwakheden en verlangens en weten ze hoe ze 
die kunnen gebruiken om ons te manipuleren. Voor onszelf lijken we vaak complex, omdat onze 
emoties ons verwarren, maar eigenlijk zijn we voorspelbare stereotypen. Negen van de tien 
mensen kunnen worden gemanipuleerd door vleierij, seksuele aandacht, hebzucht, intimidatie of 
angst. Elk mens heeft zwakheden en een psychopaat vindt altijd de juiste knop.  
 
Wij kennen onze vijand niet, maar onze vijand kent ons door en door. 
 
Over het algemeen zijn psychopaten moeilijker te identificeren en te arresteren (Scott Bonn, 
2017). De meesten komen dan ook nooit in de gevangenis terecht. Als ze wel gedetecteerd 
worden, gaan ze vaak vrijuit vanwege geld en positie. Bij de FBI vallen psychopaten in de 
georganiseerde categorie van roofdieren, omdat het meer geavanceerde criminele daders zijn die 
hun misdaden nauwgezet plannen, op een sluwe methodische wijze opereren, hun slachtoffers 
zorgvuldig selecteren, bewijsmaterialen wegwerken, zorgen voor een alibi en onverstoorbaar en 
geduldig zijn. Ze kiezen voor moordmethoden die niet worden herkend of erkend als moord. Het 
slachtoffer wordt bijvoorbeeld in een zodanige staat van wanhoop gebracht dat het slachtoffer 
zichzelf het leven ontneemt of het slachtoffer wordt op een langzame wijze vergiftigd, wat als een 
natuurlijke dood wordt geregistreerd. Allerlei (misleide of psychopathische) derden kunnen zijn 
uitgelokt of ingehuurd om mee te doen en een calculerend stappenplan wordt toegepast om het 
doelwit in een isolementspositie te dwingen.  
 
Veel psychopaten laten zich alleen weerhouden door de kans op gevangenisstraf om volledig 
naar hun wrede aard te handelen. In totalitaire regimes zijn psychopaten beter zichtbaar. Dr. 
Lobaczewski beschrijft hoe na de brute stalinisering van zijn geboorteland Polen, vrijwel elke 
psychopaat in zijn land binnen twee jaar uit zijn schulp tevoorschijn kwam en zichzelf herkende 
als een van de vrienden van het nieuwe regime.  
 
Als ik in dit betoog spreek over ‘psychopaten’, dan doel ik op primaire psychopaten (ook wel 
factor-1 psychopaten genoemd). Zij zijn de spil van het kwaad en regeren de wereld op het 
hoogste niveau. Primaire psychopaten worden zo geboren (Raine, 2003; Fallon, 2013; Keihl, 
2006; Yang 2009 en vele andere), daarom heeft psychologische behandeling ook geen effect. 
Een psychopaat kan bijvoorbeeld niet ineens empathisch worden. Je kunt een motor niet starten 
als die niet is bedraad.  
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Secundaire psychopaten (ook wel sociopaten of factor-2 psychopaten genoemd) worden geboren 
met een normaal neuro-typisch brein en verliezen hun empathie en geweten onder invloed van 
omgevingsfactoren, zoals een traumatische opvoeding. Hoewel secundaire psychopaten soms 
‘psychopathisch’ handelen, worden de misdaden bedacht en geleid door primaire psychopaten. 
De secundaire psychopaten voeren orders uit en zijn vaak bereid extreme wreedheden te begaan 
of de samenleving af te breken in ruil voor geld en roem. Het gebrek aan empathie en geweten 
geeft niet automatisch de motivatie om te moorden of te martelen. Het geeft wel aan dat iemand 
in staat is om anderen kwaad te doen zonder gevoelens van schuld of medelijden. Over het 
algemeen gaat een gebrek aan empathie en geweten samen met egoïsme, afgunst, 
leedvermaak, liegen, manipulatie, onvermogen tot zelfreflectie en vaak ook met antisociaal of 
crimineel gedrag. 
 
Uit het onderzoek van Dr.Lobaczewski bleek dat ongeveer 18% van de bevolking geen geweten 
heeft of zeer laag is in geweten, waarvan een deel primair psychopaat is en een deel secundair 
psychopaat. Denk na wat dit betekent: 18% van de mensen gunt anderen het licht niet in de ogen 
en is bereid actief mee te werken aan onze vernietiging. Onder de experts is geen duidelijke 
consensus over de prevalentie van psychopathie. De percentages die worden genoemd lopen 
uiteen van 1% tot 6%. Volgens Dr. Lobaczewski bestond de bevolking in zijn geboorteland uit 1% 
essentiële psychopaten en 5% andere psychopathieën en karakteropathieën.  
 
De invloed van psychopathische machthebbers is nog nooit zo groot geweest als vandaag de 
dag. Kleine entiteiten zijn verdrongen door hiërarchische systemen en massale instellingen. Aan 
de machthebbers staan meer economische en technologische wapens ter beschikking dan ooit 
tevoren. Het gevolg hiervan is dat de psychopathische menssoort ons momenteel van de aardbol 
dreigt te vegen.  
 
Goede mensen MOETEN nu wakker worden en het kwaad gaan herkennen, anders hoeft het 

niet meer. Psychopaten zijn de architecten van het coronavirus en de vaccins. Wie wil er nou 

geïnjecteerd worden met een spuit die gevuld is door iemand die een obsessieve drang voelt om 

je te vernietigen?  

Er is maar één strijd op deze wereld: dat is de strijd van de psychopaten tegen de rest van de 
mensheid. 
 

DEEL2 
Wat drijft een psychopaat? 
 
MACHT 
Zoals reeds toegelicht in deel 1, wordt een psychopaat primair gedreven door een dwangmatige 
wil om almachtige controle uit te oefenen over het lichaam en de geest van het doelwit. Zodra 
een psychopaat de controle verliest of wordt gedwarsboomd, kan dit zich uiten in onbeheersbare 
woedeuitbarstingen en kan een psychopaat heel ver gaan in zijn wraakzucht. Dan moet hij 
koste wat het kost de controle terugkrijgen. 
 
Na de dood van het slachtoffer verliest de psychopaat niet noodzakelijkerwijs zijn interesse. Om 
de overwinning te vieren doet hij bijvoorbeeld aan necrofilie of kannibalisme. Het kan gebeuren 
dat de psychopaat zelfs nog lang na de gepleegde moord terugkeert om seks te hebben met het 
ontbindende lijk. Vraatzuchtig postmortaal seksueel gedrag werd bijvoorbeeld uitgeoefend door 
Ted Bundy en Ed Kemper, die beide power/control moordenaars waren. Anderen bewaren delen 
van het dode lichaam van hun slachtoffer als trofee of ze maken er voorwerpen van. Leonarda 
Cianciulli maakte zeep en cake maakte van haar slachtoffers. Ed Gein creëerde een 
vrouwenpak van de huid van zijn moeder. Karl Denke verkocht het vlees van zijn slachtoffers 
aan niets vermoedende klanten die smulden van zijn gepekelde potten ‘varkensvlees’. Adolfo 
Constanzo sneed kelen door, sneed geslachtsdelen af, hakte hoofden af en scheurde harten en 
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longen eruit. Daarna werden de lichaamsdelen in ketels gekookt en dronken de leden van zijn 
sekte om de beurt de bloederige bouillon. Ook komt het voor dat ze trofeeën, zoals sieraden van 
het dode slachtoffer, aan hun vrouw of hun nieuwe doelwit geven. Ted Bundy zei dat hij met veel 
plezier bij zichzelf dacht: "Als ze eens wist dat de ketting die ze draagt, afkomstig is van iemand 
die ik heb vermoord."  
 
AGRESSIE EN SEKSUEEL SADISME 
Van natura zijn psychopaten agressief, gewelddadig, sadistisch en impulsief, wat genetisch is 
bepaald. Daarnaast hebben ze een sterke honger naar extreme vormen van seks. Deze 
combinatie resulteert in een gewelddadig seksueel roofdier.  
 
FANTASIE 
De ontwikkeling van fantasieën begint wanneer psychopaten jong zijn en op een bepaald moment 
in de ontwikkeling van hun adolescentie is er een samensmelting van geweld, seks en fantasie 
(Mark Safarik, gepensioneerd gedragsanalist bij de FBI, 2018). Soms bevat deze fantasie 
levenloze objecten die fetisjen worden voor de dader. Jerome Brudos en zijn schoenencollectie 
zijn hiervan een voorbeeld. In een interview dat Safarik had met seriemoordenaar Joel Rifkin, 
bleek dat Rifkin elk van zijn moorden uit het verleden kon oproepen om deze gebeurtenissen 
steeds opnieuw te beleven. Het was alsof hij naar een film zat te kijken. Psychopaat Dennis 
Radar stelde zijn dwang tot moorden maanden en zelfs jaren uit door erotische fantasieën in 
combinatie met masturbatie, waarin hij zijn moorden herbeleefde met behulp van de trofeeën die 
hij van zijn dode slachtoffers had weggenomen.  
 
HYPERREACTIEF DOPAMINE-BELONINGSSYSTEEM  
Psychopaten hebben een aangeboren laag dopamine en adrenaline, wat hen een verveeld 
gevoel geeft, daarom zijn ze altijd op zoek naar stimulatie en zullen ze niet alleen doelgerichte 
handelingen uitvoeren, maar ook bedriegen, chaos creëren en illegale activiteiten uitvoeren 
zonder een andere reden dan het plezier ervan. Door hun oppervlakkig gevoel kunnen ze 
stimulatie niet halen uit kleine dingen die normale mensen gelukkig maken, zoals het kijken naar 
een zonsondergang, het aaien van een dier of het knuffelen van een ander persoon.  
 
Onderzoek van de Vanderbilt University heeft uitgewezen dat als de hersenen van psychopaten 
worden gestimuleerd, ze bijna vier keer de hoeveelheid dopamine produceren dan normale 
mensen. De combinatie van het lage dopamineniveau en het hyperreactief dopamine-
beloningssysteem, maakt hen in principe bedraad om tegen elke prijs naar beloningen te blijven 
zoeken. Als ze verkrachten, martelen of moorden, raken ze in een trance doordat hun hersenen 
overspoeld worden met adrenaline en dopamine, wat een vergelijkbaar effect heeft als drugs. Ze 
zijn zelfs zo gefocust op de mogelijkheid om een beloning te krijgen dat ze hun aandacht niet 
kunnen veranderen totdat ze krijgen wat ze willen. Mede hierdoor hebben psychopaten alle 
karakteristieken van ontembare agressieve dieren. Seriemoordenaar Ted Bundy vertelde kort 
voordat hij op de elektrische stoel belandde: “De drang die ik heb om te moorden, het voelt als 
iets dat in me zit, iets genetisch of iets chemisch in mijn lichaam.” 
 
Het gedrag van psychopaten wordt steeds erger naarmate ze ouder worden. Een fenomeen dat 
zich voordoet bij elke dopamine-/endorfine-/adrenalineverslaving, is dat er gewenning optreedt. 
Het moet steeds gewelddadiger, gevaarlijker of extremer om hetzelfde niveau van bevrediging te 
bereiken en plezier te ervaren. Daarom zijn psychopaten altijd op zoek naar meer: meer 
verdorvenheid, gruwelijker daden, grootsere complotten, meer moorden, perverser seksueel 
misbruik, etc. Ted Bundy benadrukte hoe elke spanning wegebde en hij steeds meer spanning 
nodig had: een andere en steeds ergere misdaad. 
  
GEBREK AAN EMPATHIE EN GEWETEN 
Dr. Lobaczewski beschrijft dat ons brein is gefundeerd met bepaalde genetische basisinformatie 
dat we ons moreel willen gedragen, sociale banden willen ontwikkelen en willen bijdragen aan de 
maatschappij. Dit is geprogrammeerd in ons onderbewustzijn. Het is wat je automatisch doet, 
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zonder erover na te denken. Je zou dit ons instinct kunnen noemen. Vanaf de kindertijd 
ontwikkelt ons brein hogere denkfuncties en gevoelens bovenop dit fundament. Emoties op een 
hoger niveau spelen een essentiële rol in ons ontwikkelingsproces en de vorming van ons 
karakter. Het brein van een psychopaat mist de morele basiscodering en heeft geen toegang tot 
emoties op een hoger niveau (pro-sociale emoties), zoals liefde, empathie, mededogen, 
wroeging, schuld en schaamte. Hun emotionele ontwikkeling zit als het ware vast en blijft hangen 
op het basale niveau van een peuter. Dat verklaart ook waarom het gedrag van alle psychopaten 
vergelijkbaar is.   
 
Vanwege het gebrek aan empathie en geweten kan een psychopaat in een handomdraai 
beslissen om duizenden mensen te martelen of te vermoorden, zonder er een seconde van 
wakker te liggen. Ze weten dat ze kwaad doen, maar het kan ze gewoon niets schelen. Mijn ex-
partner was gefascineerd van een liedje dat omschreef dat er vele manieren zijn om je geliefde te 
verlaten en vroeg mij om na te denken welke manieren dat zouden kunnen zijn. Op dat moment 
vond ik het een vreemde vraag. Nu begrijp ik dat hij bedoelde dat hij de keuze had om mij te 
wurgen, mij levend te begraven, mij een val te zetten om mij onschuldig in de gevangenis te laten 
belanden, mijn zenuwstelsel te vernietigen, mij zelfmoord te laten plegen, een huurmoordenaar in 
te schakelen, etc. De psychopaat ziet dit met de emotionele afstandelijkheid van iemand die 
verschillende autoverzekeringen overweegt. Het in stukken hakken van een lijk is voor hem 
vergelijkbaar met het bereiden van een broodje voor de lunch. 
 
AFGUNST, MINACHTING EN GROOTHEIDSWAANZIN 
Het geeft psychopaten gevoelens van afgunst dat ze zelf niet kunnen voelen wat wij voelen. Dit 
komt neer op: “Als ik het niet mag hebben, mag jij het ook niet hebben.” Daarom gunnen ze ons 
een leven in de hel en willen ze alles van ons afnemen: onze vrijheid, ons geluk, ons bewustzijn, 
ons moraal, onze empathie, onze zelfwaarde, onze prestaties, onze relaties, onze bankrekening, 
ons huis en zelfs ons leven.  
 
Deze afgunst gaat samen met gevoelens van superioriteit en minachting. Het is vanuit dit 
pathologische gevoel van superioriteit, een zeer kwaadaardig narcisme, dat ze zich gerechtigd 
voelen om te jagen op degenen die ze als inferieure wezens beschouwen. In hun ogen zijn 
mensen niets meer dan objecten, vee, slaven (ontmenselijking) om hun belangen te dienen en 
mee te “spelen”. Ze pakken het speeltje op en gooien het weer neer, net zo lang totdat het 
speeltje is vernietigd. Je kunt het vergelijken met een kat die ervan houdt de muis te martelen 
voordat hij hem opeet. 
 
De psychopaat vindt dat we het verdienen om te worden misbruikt, omdat we in zijn ogen dom en 
naïef zijn. Zijn visie is dat hij zelf de pure onvervalste vorm van de menselijke natuur 
vertegenwoordigt zonder lagen van valse percepties. Hij vindt zichzelf een echt mens en ons ons 
nep. Ons geweten zien psychopaten als iets dat ons afhoudt te doen van wat we echt zouden 
willen. Onze emoties, sociale kant en beleefdheidsnormen beschouwen ze als een filter waardoor 
we niet helder kunnen denken en gevoelig zijn voor manipulatie en sociale indoctrinatie. Ze 
vinden het dom dat we ons laten conditioneren om te doen wat de samenleving, cultuur of religie 
ons opdraagt. Het frustreert de psychopaat dat hij in een samenleving leeft, waarin hij moraal 
wordt veroordeeld, zijn seksuele perversiteit niet openlijk kan uiten en waarin allemaal “domme 
gedomesticeerde dieren” rondlopen die het beter denken te weten dan hij, terwijl hij in zijn ogen 
veel intelligenter is. Het paradoxale is dat psychopaten in feite veel slaafser zijn dan wij. Ze zijn 
geen slaaf van anderen, maar wel van hun eigen hormonen.   
 
Dit is hoe de psychopaat denkt:  
“De wereld is een grote koekjestrommel die me smeekt mijn hand erin te steken en geplunderd te 
worden. Het zou dwaas zijn om de zwakheid van anderen niet uit te buiten. Denk je dat jij een 
mens bent? Hoe durf je te denken dat je tot dezelfde soort behoort als ik. Hoe durf je mij niet op 
waarde te schatten. Ik ben een goddelijk mens en sta hoger dan iedereen in de verdomde wereld 



in termen van universele intelligentie. Jij bent helemaal niets. Alles is van mij en jij hebt helemaal 
nergens recht op. Jij bent mijn (seks)slaaf/robot en als ik dat wil, dan ben je dood.”  
 
Omdat liefde voor ons het mooiste is wat er is, minachten psychopaten liefde waarschijnlijk wel 
het meest van allemaal. Daarom willen ze alles wat met liefde te maken heeft vernietigen. Ze 
haten de liefde tussen een man en een vrouw en de liefde van ouders voor hun kinderen. Door 
de machthebbers wordt homoseksualiteit, biseksualiteit, transseksualiteit, feminisme, 
promiscuïteit en porno gepromoot met het doel om monogamie, heteroseksualiteit en het gezin te 
vernietigen. De porno-industrie is opgericht door de IIluminati en scheidt liefde van seks. 
 
In de gesprekken die ik had tijdens mijn relatie met de psychopaat, vertelde hij over zijn kindertijd. 
Hij voelde zich extreem vernederd, omdat hij naar het speciaal onderwijs moest en minachtte de 
wereld die hem niet voor vol aanzag en hem afkeurde. Die wereld verdiende het om door hem te 
worden bedrogen en vernietigd. Zijn zus zag hij als een slappeling die erom vroeg te worden 
gepest. In mijn naïviteit dacht ik dat hij nu verstandiger was geworden en tot inkeer was 
gekomen. In plaats van het te zien als een rode vlag, waardeerde ik zijn ‘eerlijkheid’. De film ‘We 
need to talk about Kevin’ is een goed voorbeeld hoe een psychopathisch kind, zo klein als hij is, 
reeds het gevoel van afgunst, minachting en superioriteit ervaart, mensen tegen elkaar opzet 
(verdeel en heers) en het leven van zijn doelwit onmogelijk maakt. 
 
Vanuit hun ingebeelde boven menselijkheid omhullen psychopaten zichzelf graag met mysterie, 
spiritualiteit en symbolen. De machtselite maakt hiertoe gebruik van symboliek van de 
vrijmetselarij die we overal terugzien in de maatschappij. Een ander onderdeel van het 
tentoonstellen van hun “grootsheid” en het “spelen” met hun doelwit, is dat ze hun misdaden van 
tevoren aankondigen. Ze denken: “Hahaha, wij hebben jullie volledig in onze macht. Wij hebben 
onszelf en jullie vernietiging open en bloot gepresenteerd, maar jullie zien het niet eens, omdat 
jullie zo dom zijn. Jullie zijn naïeve inferieure wezens, daarom verdienen jullie het.” Wereldwijd 
zien we dat misdaden tegen de mensheid publiekelijk worden aangekondigd in films, tijdschriften, 
evenementen, etc. De psychopaat met wie ik een relatie had, gebruikte cryptische omschrijvingen 
om aan te kondigen wat hij met me van plan was. 
 
Vanwege hun opgeblazen ego en gebrek aan zelfkritiek geven psychopaten altijd anderen, 
omstandigheden of het slachtoffer de schuld van hun gedrag. Soms gebruiken ze god of de 
duivel als een excuus om hun agenda en daden te rechtvaardigen. Ze zeggen bijvoorbeeld: “God 
staat achter mijn daden.” of “De duivel liet het me doen!” Alles wat psychopaten denken, geloven 
en zeggen, is vaak absurd en een verzonnen verbastering en omkering van de waarheid, maar 
ze geloven dat alles wat zij denken waar is en het goede is. In de gedachten van psychopaten is 
alles wat krom is recht, is alles wat een leugen is waarheid en is alles wat kwaad is goed. Ze zijn 
zo volledig egocentrisch dat zelfs als een psychopaat zich ervan bewust is dat hij in eerste 
instantie liegt, zal zijn behoefte om gelijk te hebben, hem ervan overtuigen dat hij toch gelijk heeft. 
Dat in de samenleving bijna alles omgekeerd is aan de waarheid, wordt veroorzaakt door de 
grote invloed van de psychopaten: bijna niets in deze wereld is wat het lijkt. Mensen moeten uit 
hun vlaag van verstandsverbijstering komen en gaan inzien dat dingen niet normaal zijn, maar 
psychopathisch. 
 
GEBREK AAN ANGST 
Als psychopaten zich in een beangstigende situatie bevinden, voelen ze geen angst of stress, 
omdat ze alleen een adrenalinestoot ervaren en hun cortisol niet stijgt. Dankzij hun 
onbevreesdheid, kalmte en overweldigend zelfvertrouwen, hebben mensen het gevoel dat 
psychopaten krachtige, capabele leiders zijn, waardoor mensen zich massaal achter hen schuilen 
in tijden van angst. Bij Mark Rutte kun je duidelijk zien dat hij psychopaat is. Hij is onbevreesd, 
stressvrij, arrogant, standvastig en geeft niets toe. Zijn gezichtsuitdrukkingen zijn onnatuurlijk en 
missen schaamtemechanismen.  
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PROMESCUE SEKSUALITEIT 
Psychopaten zijn promiscue, wat niet natuurlijk is voor een mens. Het is in een weerspiegeling 
van het niet kunnen vormen van een band met een ander persoon. Psychopaten hebben een 
hoog testosteron en een laag oxytocine. Oxytocine wordt ook wel “de liefdeslijm” genoemd. Als 
we seks hebben met iemand, krijgen we dankzij de oxytocine een band met onze partner en 
worden we meer vertrouwd met die persoon. Omdat psychopaten dit niet voelen, is seks voor hen 
geen uiting van liefde, maar een onpersoonlijke, uitsluitend op macht, lust en orgasme gerichte 
activiteit.  
 
Als seks uitsluitend om macht en lust gaat, zal het nooit bevredigen, daarom hebben 
psychopaten veel variatie nodig en houden ze van seks op veel verschillende manieren, op veel 
verschillende plaatsen, met veel verschillende mensen en hebben ze seks met alle geslachten. 
Ze doen aan orgies en gangbangs en voelen zich ook aangetrokken tot seks met travestieten of 
doen zelf aan travestie. Als ze zich vervelen met mannelijk zijn, schakelen ze over op vrouwelijk 
(of omgekeerd), gewoon om zichzelf te vermaken. In het bijzonder voelen ze zich seksueel 
aangetrokken tot de onschuld en kwetsbaarheid van kinderen, wat de enorme omvang van het 
pedofielennetwerk verklaart.  
 

DEEL3 
Mind-control door psychopaten 
Het leven is voor psychopaten als een schaakspel dat ze per se willen winnen. Omdat ze elke zet 
nauwkeurig calculeren en precies weten welke reactie wij geven op de interventies die zij 
inzetten, zijn ze hun tegenstander altijd een zet voor.  
 
Structureel maken ze gebruik van de ‘probleem-reactie-oplossing’ strategie. Ze creëren een 
probleem (coronavirus), wetende welke reactie daarop komt (vragen om bescherming), omdat ze 
onze denkwijze manipuleren (angst aanjagen via de politiek en de media) om ons vervolgens de 
oplossing aan te dragen die ze van tevoren al op de plank hadden liggen (vaccinaties, het 
coronapaspoort) en die hun agenda dient (genocide en slavernij).  
 
Als de psychopaat je misbruikt of angst aanjaagt (coronavirus), word je lichaam onmiddellijk 
overspoeld met adrenaline en zijn verwanten zoals noradrenaline. Hierop reageren je hersenen. 
Het sluit bepaalde centra af en activeert andere. Dit wordt de stressreactie genoemd. Als de 
angst afneemt, beginnen de adrenalineniveaus te dalen. Als ze dalen, raakt het hormonale 
systeem in chaos. Vervolgens voert de psychopaat de angst of het misbruik weer op (straffen en 
belonen, ook wel trek- en duwtechnieken genoemd). Daarmee wordt het maximale 
stresssyndroom bereikt. Niet voor niets lijden vrijwel alle slachtoffers van psychopaten aan het 
Post Traumatisch Stresssyndroom (PTSS). Dit brengt de hormoonhuishouding totaal uit balans, 
waardoor het doelwit de capaciteit om logisch te redeneren verliest. In feite lijden alle mensen die 
bang zijn voor het coronavirus aan een stressyndroom. Personen in misbruik relaties raken 
verslaafd aan de extreme rush van ups en downs van liefde, stress en angst. Dit noemt men een 
traumaband en is de reden dat slachtoffers steeds weer terugkeren naar hun misbruiker (de 
cyclus van misbruik).  
 
Adolf Hitler: “Terrorisme is het beste politieke wapen, want niets drijft mensen harder dan de 
angst voor een plotselinge dood 
 
Aangezien psychopaten al lange tijd over ons heersen, is het hele systeem gebaseerd op mind-
control. Al honderden jaren hebben ze ons bestudeerd en passen ze psychologische operaties 
(PSYOP) toe. Dat zijn mind-control operaties om emoties, redeneringen en gedrag te 
beïnvloeden. De psychopathische machthebbers hebben mensen sociaal geconditioneerd 
middels het schoolsysteem en de televisie. Het heten niet voor niets ‘programma’s’. Het dient om 
mensen te ‘programmeren’, angst en berusting te verspreiden en aan te zetten tot 
groepsdenken. Het schoolsysteem is gebaseerd op repetitieve indoctrinatie en het straf- en 
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beloningssysteem met goede en slechte cijfers, geeft hoge ‘ups en downs’ van adrenaline. Dat is 
puur hersenspoelen.  
 
Een groep hypnotherapeuten legt uit: 
Begin 2020 is vrijwel iedereen in een hypnose-staat terecht gekomen door de enorme shock van 
de pandemie. Die schok was zo groot dat het bijna onvermijdelijk was. Ons onderbewustzijn 
stond totaal open en de kritische mind was ver te zoeken. Onmiddellijk werden we na die shock 
bestookt met negatieve framing, afschuwelijke beelden en angstige suggesties van de overheid 
en via de media. Hierdoor kon dit beangstigde hypnotische verhaal over het dodelijk virus zich, 
zonder dat velen zich ervan bewust waren, nestelen in hun onderbewustzijn. Door de vele 
herhalingen, iedere dag, ieder uur, al maandenlang is dit verhaal, deze ‘waarheid’ voor vele 
mensen dé waarheid geworden en kunnen ze het niet meer anders zien. 
 
Mensen realiseren zich niet dat ze zijn gehersenspoeld. Hersenspoelen is een belediging voor de 
vrijheid van geest. Je hebt een vrije geest nodig om op te komen voor vrijheden van welke aard 
dan ook. Je kunt er niet uitstappen, omdat je niet weet dat je geest gevangen zit. Een vis die zijn 
hele leven in een zwarte kom zwemt, weet ook niet dat de wereld groter is dan dat.  
 
Onder invloed van mind-control gaat het doelwit leven in een schijnwerkelijkheid. De 
schijnwerkelijkheid gaat zo sterk het verstand beheersen dat het doelwit zelfs erin blijft geloven 
als de schijnwerkelijkheid niet logisch meer is of absurd is. Het doelwit verloochent de eigen 
waarden en normen om te kunnen blijven geloven in de schijnwerkelijkheid. Dit is een proces 
waarbij een beneveld verstand overwicht krijgt op logica, ethiek en moraliteit. Na langdurig te 
hebben blootgestaan aan mind-control, kunnen mensen zo anders zijn dan voorheen dat ze een 
pseudo-persoonlijkheid hebben gekregen en zelf psychopathisch gedrag vertonen.  
 
Als een hele natie onder mind-control van psychopaten staat, leidt dit tot 
massavorming/collectivisme en een totalitaire staat. Collectivisten zijn gevaarlijke mensen die 
bang zijn voor vrijheid. Voor de collectivisten zijn onafhankelijk denken, gezag in twijfel trekken en 
een eigen mening hebben, vormen van geestesziekte.  
 
Zoals Matthias Desmet, professor klinische psychologie van de universiteit Gent, uitlegt, is er bij 
massavorming nog maar één gedachtegoed toegestaan. Als massahysterie ontstaat, gaat de 
massa een strijd aan met het angstobject (het coronavirus) en iedereen die een andere mening 
heeft dan de massa (complotdenkers en ongevaccineerden) worden gestigmatiseerd en 
onterecht gezien als bedreigend en gevaarlijk. Zij zullen als zondebok dienen. Totalitaire 
systemen hebben de neiging om methodisch te isoleren. Dat houdt in dat men de 
andersdenkenden nog verder zal isoleren (coronapaspoorten) of zelfs in concentratiekampen 
(quarantaine-instellingen) zal opsluiten.  
 

DEEL 4 
Censuur op psychopathie 
Er is nog weinig over psychopathie bekend, omdat het pas sinds 80 jaar wetenschappelijk wordt 
onderzocht en psychopathie zwaar wordt gecensureerd. Bijna niemand weet dat seksueel 
sadisme, seriemoord en massamoord uitingsvormen zijn van psychopathie. 
 
Het is zeer verdacht dat de stoornissen waaraan onze machthebbers lijden, psychopathie en de 
sadistische persoonlijkheidsstoornis, niet zijn opgenomen in de DSM, de bijbel voor de 
psychiatrie, en dat in de opleiding psychologie slechts een paar basisprincipes over psychopathie 
worden onderwezen, terwijl het wemelt van de psychopaten onder ons. Bovendien is ongeveer 
25% van de gedetineerden psychopaat en zijn psychopaten verantwoordelijk voor het overgrote 
deel van de ernstige geweldsdelicten en moorden. Elk jaar vergt psychopathie wereldwijd 
miljoenen slachtoffers.   
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In de DSM vallen psychopathie en de sadistische persoonlijkheidsstoornis onder de noemer 
‘Antisociale Persoonlijkheidsstoornis’, wat je kunt zien als een grote mand waarin al het criminele 
gedrag wordt gestopt, zodat ernstige stoornissen niet kunnen worden gedetecteerd. Hoe is het 
mogelijk dat psychopathie werd verwijderd uit de DSM, terwijl in 1994 de criteria voor andere 
stoornissen juist werden verruimd, waardoor normale menselijke emoties ineens als stoornis 
werden beschouwd en zijn gemedicaliseerd. Zo kregen mensen die “rouwen” ineens het etiket 
“depressieve stoornis” opgeplakt en mensen met "alledaagse zorgen" werden gediagnosticeerd 
met een “gegeneraliseerde angststoornis”. Dat leidde (en leidt nog steeds) tot het onnodig 
voorschrijven van medicijnen wat de farmaceutische industrie miljoenen extra heeft opgeleverd.  
 
De slachtoffers van psychopaten bevinden zich in de uitzonderlijke situatie dat, als ze erin slagen 
de psychopaat te overleven, ze eerst de hulpverlener moeten opleiden wat psychopathie nou 
eigenlijk is. Hulpverleners kunnen de melding van slachtoffers zelfs beschouwen als blijk van een 
“ziekelijk zelfbeeld”. Ook het rechtssysteem is er voor de misbruikers. Door secundaire 
victimisatie ontstaan juridische nachtmerries voor vele slachtoffers. Gerechtigheid is een 
misselijkmakende grap ten koste van het slachtoffer. 
 
Een artikel in de “Psychiatric Times” wees erop dat 67% van de DSM-5-taskforce (de groep die 
de handleiding heeft herzien) directe banden had met de farmaceutische industrie. Op de 
herziening van de DSM-5 volgde een stroom van kritiek van duizenden patiënten, beoefenaars 
van de geestelijke gezondheidszorg en de Citizens Commission on Human Rights (CCHR), elk 
onafhankelijk van elkaar, maar allen met dezelfde gemeenschappelijke zorgen dat er iets vreselijk 
mis is in de geestelijke gezondheidszorg.  
 
Dr. Lobaczewski wijst erop dat elk regime dat voornamelijk is samengesteld uit pathologische 
devianten, de wetenschap van de psychologie niet vrij kan laten ontwikkelen en bloeien, omdat 
het resultaat zou zijn dat "de man achter het gordijn" wordt onthuld. Onder het communistisch 
bewind verdwenen boeken over psychopathie spontaan uit de bibliotheek. De publicatie van het 
boek van Dr. Lobaczewski werd in de Verenigde staten tegengehouden. Twee wetenschappers 
die met Dr. Lobaczewski samenwerkten aan het onderzoek, werden vermoord. 
 

DEEL 5 
De oorzaak van psychopathie 
Er zijn significant verschillen tussen primaire psychopaten (ook wel factor-1 psychopaten 
genoemd) en secundaire psychopaten (ook factor-2 psychopaten of sociopaten genoemd). 
Primaire psychopathie is erfelijk bepaald. Het geweten en gevoel is er niet en is er ook nooit 
geweest. Hoewel elke psychopaat agressief en gewelddadig van aard is, is er mogelijk een 
verband tussen een geweldadige jeugd en de mate van gewelddadige expressie. 
 
Secundaire psychopaten (sociopaten) worden geboren met een normaal neuro-typisch brein. Ze 
scoren laag op de factor-1 kenmerken van de PLC-R checklist, omdat ze niet de genetische 
vereisten hebben die primaire psychopaten wel hebben. Op een PET-scan of FMRI vertonen ze 
hetzelfde patroon en dezelfde structuren als het neuro-typische brein. Secundaire psychopathie 
ontstaat door negatieve invloeden uit de omgeving, zoals een traumatische opvoeding, vaak is 
wel sprake van genetische aanleg. Ze zien zichzelf als een slachtoffer en proberen de rest van 
hun leven wraak te nemen op de wereld. Hun geweten en gevoel zijn als het ware onderdrukt. 
Soms zijn secundaire psychopaten nog te helpen. Secundaire psychopathie kan ook ontstaan 
door drugsgebruik, medicijnen, of hersenletsel. Als de prefrontale cortex beschadigt, verliest de 
mens alle ethiek, moraliteit, pro-sociale emoties en impulscontrole. Via op marteling gebaseerde 
mind-control kan een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) of een meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis (MPD) ontstaan.  
 
De narcistische persoonlijkheidsstoornis (een opgeblazen ego en gevoel van superioriteit) kan 
zich ontwikkelen als een coping-mechanisme bij secundaire psychopaten om hun zelfbeeld te 
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versterken. Kwaadaardige narcisten zijn beslist gewetenloos en zonder enige empathie, net als 
psychopaten. Waarom kwaadaardig narcisten voor psychopaten vaak aantrekkelijke 
bondgenoten zijn bij hun daden, komt goed tot uitdrukking in een artikel van Claudia Moscovici.  
 
De belangrijkste genotypen die nodig zijn om te resulteren in de hersenpathologie van primaire 
psychopathie zijn: DRD4 7R-allel en 4R/2R-allel; MAOA 3R-allel; DRD2 A1- en A2-allel; 
5HTTPLR lange-allel; COMT Val-allel. Al deze genen en genotypen spelen een rol in de 
hersenstructuur van psychopaten, de functies van hun hersenen, hun emotionaliteit en hun 
hormonale niveaus. Het zorgt voor inactiviteit van de orbitofrontale cortex, kleinere limbische 
systemen, kleinere amygdala, verschillen in verbindingen van amygdala naar prefrontale cortex 
en ook een langer en groter corpus callosum. De hersenen hebben meer theta-hersengolven in 
normale waaktoestanden, een snel samentrekkend ADHD-jagersbrein en een hoog 
testosteron/laag actief cortisol-hormonaal evenwicht.  
 
Het MAOA 3R-allel is ervoor verantwoordelijk dat psychopaten worden geboren met een 
langzame afgifte van serotonine, waardoor ze vatbaarder zijn voor reactieve woede, agressie, 
frustratie en geweld. Ook het DRD2 A1-allel en het DRD4 7R-allel worden geassocieerd met 
agressie en geweld, alsmede met ADHD. Het 5HTTPLR lange-allel maakt psychopaten minder 
vatbaar voor stress, angst en depressie en lijdt tot lagere cortisolspiegels.  
 
Vanwege het DRD4 7R-allel hebben psychopaten een lager dopamine, hoger testosteron, lager 
cortisol en lager oxytocine. Het testosteron onderdrukt cortisol en oxytocine. Omdat ze een hoge 
COMT-enzymactiviteit hebben, worden adrenaline en dopamine snel afgebroken. Het lage 
dopamine-en adrenaline niveau geeft een gevoel van verveling. Psychopaten hebben dus continu 
stimulatie nodig om hun dopamine- en adrenalinegehalte weer op peil te brengen en het gevoel 
van verveling te verlichten. Daarnaast zorgt de 3R- versie van MAOA-gen ervoor dat 
psychopaten maar liefst 4x meer dopamine en adrenaline afgeven wanneer ze iets spannends 
doen of iets leuk vinden. Dit verklaart ook waarom seriemoordenaars in een soort trance geraken 
tijdens het moorden.  
 
Het is niet zo dat iedereen die pschopathische genen heeft officieel als psychopaat wordt 
beschouwd. De PLC-R checklist heeft twee factoren. Factor-1 heeft betrekking op 
persoonlijkheidskenmerken die voortvloeien uit bovengenoemde genen. Deze kenmerken 
ontstaan niet door psycho sociaal leren (Stephen Porter & Michael Woodworth) en zijn 
aangeboren. Factor 2 heeft betrekking op antisociaal en crimineel gedrag. Als mensen hoog 
scoren op factor 1 (minimaal 8 van de 16 punten) hebben ze psychopathische genen. Bij een 
totaalscore van minimaal 30 punten, kan iemand officieel als een psychopaat worden beschouwd. 
De seksueel sadistische seriemoordenaar scoort vrijwel altijd in het hoogste psychopathische 
bereik van tegen de 40 punten. James Fallon, een neurowetenschapper die in zijn boek ‘The 
psychopath inside’ de gedragsgenetica van psychopaten nader heeft uitgewerkt, is een voorbeeld 
van een persoon met psychopathische genen, maar is officieel geen psychopaat, omdat hij laag 
scoort op factor 2. Als hij tenminste niet liegt, want dat is bij een psychopaat altijd zeer de vraag. 
In elk geval lees je in zijn verhaal dat hij echt moet ‘vechten’ om niet toe te geven aan zijn 
genetische slechtheid en dat het niet meevalt. Hij probeert ‘goed’ te leven als uitdaging, maar niet 
vanuit zijn gevoel. 
 
Als beide ouders psychopaten zijn, is het kind gegarandeerd ook een psychopaat. Dat is logisch: 
psychopathie is genetisch bepaald en als beide ouders psychopaten zijn, is alleen dat het 
psychopathische gen-type beschikbaar om te erven. Het is bekend dat de Illuminati alleen 
huwelijken binnen de eigen bloedlijnen aangaan. Mijn hypothese is dat ze dit doen om hun 
‘superieure’ psychopathische genen te behouden. Daarnaast passen ze standaard flink 
(seksueel) geweld toe op hun kinderen, zodat je generatie op generatie gegarandeerd de meest 
gewetenloze en gewelddadige psychopaten voortbrengt. 
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Het bewijs dat psychopathie genetisch is bepaald, is overweldigend. Wat echter niet bekend is, is 
hoe dit is ontstaan. Is het een fout van de natuur? Worden psychopaten aangestuurd door 
krachten uit een andere dimensie? Zijn ze bezeten door Satan? 
 
Mensen hebben hogere psychologische processen ontwikkeld dan dieren. Dr. Lobaczewski zegt: 
"Hoe hoger de psychologische organisatie van een soort, hoe groter de psychologische 
verschillen tussen individuele eenheden. De mens is de best georganiseerde soort, vandaar dat 
de variaties het grootst zijn.”  
 
De website Wealthofhumans legt uit dat het brein van psychopaten grotendeels hetzelfde is 
bedraad als ons brein, maar dat de hersenen van mensen zo complex zijn en dat er zoveel 
bedrading is dat er gegarandeerd verkeerde of losse verbindingen zullen zijn.  
 
Anderen zeggen dat de genetica van psychopaten zo sterk van ons afwijken dat het geen fout is 
in de bedrading, maar een variant op onze hersenen die zo bedoeld is; een andere menssoort. Er 
is tevens een hypothese dat het oorspronkelijk in de natuur een nut kan hebben gediend dat er 
een andere menssoort onder ons leeft die ons wil vernietigen. 
 
Volgens Dr. Reid Meloy lijkt het brein van een psychopaat meer op dat van een reptiel dan op 
dat van een zoogdier. Zowel psychopaten als reptielen missen gedrag dat voortkomt uit het 
emotie-genererende limbische systeem, welk systeem afwezig is bij reptielen en onder actief is bij 
psychopaten. Een psychopaat kan zich niet hechten. Zoals blijkt uit het onderzoek van de Britse 
psychoanalyticus John Bowlby en zijn collega's (Robertson & Bowlby, 1952), is hechting 
diepgeworteld in zoogdieren, maar afwezig bij reptielen. Wat opmerkelijk is, is dat psychopaten 
jagen op hun eigen soort. Binnen de natuurwetten is dat een zeldzaam en vreemd fenomeen, 
aldus Dr. Robert Hare.  
 
Veel mensen geloven in de theorie dat de psychopathische machthebbers zijn bezeten door 
Satan en zouden strijden tegen god en het Christendom. Voorspellingen in de bijbel en de Koran 
komen nu uit. Mensen die zich bewust worden wat er wereldwijd gaande is, zien overeenkomsten 
met de bijbel en grijpen dat aan om in de bijbel te gaan geloven. Een tegenargument is dat de 
bijbel een masterscript zou kunnen zijn dat al honderden jaren door de psychopathische 
machthebbers wordt gevolgd. Psychopaten zijn immers dol op protocollen, symboliek, misleiding 
en mysterie en de elite weet maar al te goed dat als hun beleid de bijbel volgt dat dit mensen 
aanzet om te gaan geloven. 
 
Verder zijn er theorieën dat de psychopathische machtselite zouden zijn bezeten door entiteiten 
uit een andere dimensie en dat hun satanische rituelen dienen om deze entiteiten oproepen. Een 
meer aardse verklaring voor het satanisme is dat psychopaten mogelijk reeds lang geleden hun 
sadistische seksuele moordzuchtige behoeften, inclusief hun waanideeen dat ze de duivel 
vertegenwoordigen, hebben vastgelegd in de vorm van een ‘religie’ (het satanisme). 
 
Hoe dan ook, ongeacht waar we in geloven, de psychopathische machthebbers zijn in elk geval 
valse profeten met duivelse ideeën. Als je kennis hebt van psychopathie, is het eerder logisch 
dan verbazingwekkend dat de vaccinaties gevuld zijn met dodelijk gif en mind-control 
instrumenten.  
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