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Mind control - Gaslighting 

De kans is groot dat we allemaal op een bepaald moment in ons leven door iemand zijn gegaslight, 
al was het maar op kleine schaal.

Helaas worden velen er het slachtoffer van in relaties, of zelfs in de omgang met 'vrienden' of nog 
erger door ouders of familieleden.
De narcist - slachtoffer dynamiek is overal te herkennen als je het spel gaat zien.

Er is een grote kans dat je niet hebt opgemerkt dat iemand dit verraderlijke psychologische 
hersenspel met je speelde.
Totdat je het volledig leert doorzien en begrijpen, is er een grote kans dat het opnieuw kan 
gebeuren.

WE ZITTEN ER NU MIDDEN IN......

In dit artikel leg ik je het spel gaslighting van de narcist uit in de context van persoonlijke relaties.
Leg de boodschap van de huidige overheid en de context van wereldwijde politieke sociale controle
in het heden en de eeuwen van religieuze conditionering en oorlogvoering er naast en je begrijp het 
spel.

De Mind fuck die overheden en machten al jaren met ons speelt word nu zichtbaar voor iedereen.
Als je durft.
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Als je kunt.
Als je spirituele immuunsysteem zo sterk is geworden wijst het ieder spel aan en af.

Een van de belangrijkste redenen waarom velen het niet herkennen, is dat iemand niet kan geloven 
dat degenen die je vertrouwt je zou manipuleren (het is deze ontkenning die de dynamiek in stand 
houdt). 
Door hun sporen uit te wissen, dingen subtiel te houden en een bekwame meester van bedrog te zijn
is het wel gelukt.
Door vanaf geboorte tot de dood te zorgen voor een sluitend net van genormaliseerde structuren in 
gezondheidszorg, onderwijs, entertainment, sport, media, jurisprudentie. Zo zorgt de macht dat van 
de wieg tot sterfbed men onderdeel is van de matrix in stand gehouden door collectieve gaslighting. 
En lukt het zelfs door het normaliseren en herhalen van de boodschap en het structureel toepassen 
van spel tactieken in al deze structuren dat het slachtoffer zelf dader wordt.
En zo is gaslighting nu de norm en sta jij je overal nu te verdedigen voor je eigen waarheid.

Gaslighting is een van de meest extreme, gevaarlijke en effectieve vormen van emotionele en 
psychologische mishandeling en wordt meestal opzettelijk uitgevoerd. Gaslighting is een spel van 
mind control en intimidatie dat wordt gebruikt door narcisten en sociopaten als een manier om 
iemand te controleren, te verwarren en te verzwakken.

De term gaslighting werd bedacht in het toneelstuk Gas Light uit 1938 en de filmaanpassingen die 
toen werden gemaakt, hielpen de populariteit te vergroten.

In het stuk gebruikte de man vormen van manipulatie in een poging zijn vrouw gek te maken, hij 
dimt bijvoorbeeld opzettelijk de gaslichten in huis, maar vertelde zijn vrouw dat ze het zich 
verbeeldde. Met behulp van verschillende trucs probeerde hij zijn vrouw ervan te overtuigen dat ze 
gek aan het worden was en ook dat ze haar geheugen aan het verliezen was.

De hele bedoeling van gaslighting is om iemands zelfrespect en zelfvertrouwen te verminderen, 
zodat die niet in staat is om op een onafhankelijke manier te functioneren. De persoon die wordt 
gegaslight zal uiteindelijk zo onzeker worden dat ze niet op eigen oordeel, of intuïtie zullen 
vertrouwen en niet in staat zijn om beslissingen te nemen. 

Uiteindelijk zal het slachtoffer zo onzeker worden over hoe de werkelijkheid eruit ziet, dat ze 
volledig afhankelijk worden van hun misbruiker. De dader zal voor het slachtoffer de enige lijken te
zijn die een duidelijke greep heeft op hun Mind en ook op wat er om hen heen gebeurt.
Het effect is overgave zodat de dader kan doen wat hij wil, zonder aangesproken te worden op zijn 
gedrag, zijn verantwoordelijkheid en de schade die hij aanbrengt.

Tactieken
De misbruiker zal systematisch en vaak informatie achterhouden en vervolgens opzettelijk de feiten
veranderen om het slachtoffer te desoriënteren.

Ze kunnen ook dingen van bepaalde plaatsen verwijderen en dit vervolgens ontkennen om de 
andere persoon te destabiliseren en in verwarring te brengen.
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Beste Annerieke.

Pandora Papers aanvulling dossier.  https://www.youtube.com/watch?v=dHAtIFyDB8k 

De verwikkelingen tussen politiek, justitie en rechtersspraak is voor mij dan wel begrijpelijk dat 
men zal proberen alles stil te houden. Rechters als Poortwachters van een corrupt bedrijven 
constructie bestuur systeem

Dan in de bijlage ook een PDF, wat lijkt op belangenverstrengeling en het verhullen van deze 
mensen die in de politiek met voorkennis hun eigen belangen op afstand laten plaatsen. 
Als de top van een bedrijf rot is, kun je niet verwachten dat er een eerlijk beleid zal zijn, het is altijd
hun belang en hun opdrachtgevers geweest wat vooropstaat.
Hun Democratie is een frase voor de bevolking.

https://twitter.com/Nachtzuster2/status/1456336692114345992 op deze link klikken.
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Judy Opmerking: London Bridge valt naar beneden. Koningin 
Elizabeth is overleden. Blijkbaar begon de Global Currency 
Reset op maandag om 12.00 uur GMT in Londen . 8 nov.

Tier 4B (ons, de Internet Group) zou op elk moment instructies 
kunnen verwachten over hoe we onze inwisseling/uitwisselingen 
moeten doen, inclusief de beveiligde website die wordt gebruikt 
om afspraken te maken.

Global Currency Reset: “Volgens een bepaalde inlichtingenbron 
begint de reset om 12.00 uur ma. 8 nov, Greenwich Mean Time 
(GMT) in Greenwich, Londen, VK en gaat de hele dag door (reizen 
door elke tijdzone over de hele wereld).” …Bernd Scheffler
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