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Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende
ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan
ook écht alles op onze planeet bepalen.

De Leugens en Mind Control van Den Haag - deel 2
Deel 2 van mogelijk drie of vier afleveringen, als reactie op wat Patricia Mensink schreef in
december 2018 op haar website Awareness... die zij ook presenteren als AlWareness, in
Jip-en-Janneke-taal ‘AlBewustZijn’. Deze mensen van Awareness presenteren zich als geheel
bewust te zijn van wat hen omringt en binnendringt en/of willen dit graag uitstralen en/of zelf
ook zijn. Dat zou ik ook wel willen... nu zou ik mezelf niet durven omschrijven als bewust, noch
me met een dergelijke naam durven afficheren. Ik ben een redelijk intelligent en intuïtief
menswezen, met extra kwaliteiten als ‘kennis en inzicht’, ofwel enig benul en behept met
overzicht (helicopterview), enig historisch besef en inzicht in de wereld van de ‘anunnaki’ en
hun aandeel in de wereld die wij dagelijks aanschouwen.
En heb ik me enigszins verdiept in SinterKlaasVaak en zocht ik verder dan Myra en Pimonte
en zelfs Wodan... en ben ik als professor doctor Udo Limpopo ook nog eens de ontdekker van
de oertaal Kwando en... haalde ik als jong knulletje drie lintjes op Sparta, onze turnvereniging,
drie zwemdiploma’s (A, B en C) en die eerste al op zevenjarige leeftijd en... blijk ik een IQ te
hebben van 124. Waarop mijn vader ooit zei; ‘Dat is een wonder jongen en dat is mooi en ik
ben blij voor je... maar ik vind je een grote dromer’. En dat is misschien ook wel zo! Een
wakkere dromer... en ook behept met zulk onhandig gekruk en gestuntel waarbij Guust Flater
verbleekt. Sinds februari 2018 ben ik weer compleet met buurpoes Maus (zwart met witte
sokjes). Ik ben onvoldoende adrem en te weinig doortastend.
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