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Van slaafs denken naar onafhankelijk denken 
Onafhankelijk denken is een vorm van vrijheid en eigen waarheid. Maar wat is dé waarheid. 

De waarheid is op deze moment voor velen van de mens nog te onwaarschijnlijk om te kunnen 

aanvaarden. Laten we al eens beginnen bij een eerste stap. 

Onze kinderen, wat worden ze aangeleerd op school? Wat leren we ze zelf aan? Zo heb ik 

enkele maanden terug een shockbeleving gekend tijdens een schoolevent van mijn dochter 

(3e kleuterklas). Tijdens het aanschouwen van een toneelstuk, gespeeld door enkele ouders, 

werden de kinderen aangezet om mee een jongetje uit te lachen en weg te pesten. Dit raakte 

een gevoelige snaar. Dit om verschillende redenen. Ten eerste: hoe is het mogelijk dat 

dergelijke pure zielen worden aangezet om zo een dingen te doen? Ze doen mee, niet 

wetende aan wat. Want het is een autoritair figuur die hen dat vraagt. We leven nog steeds 

vanuit dat paradigma ‘als een autoriteit het zegt, is het waar en moeten we volgen’. 

Daarenboven speelt de groepsdruk mee. Hoe sterk en snel denkend moet je zijn om op dat 

moment niet mee te doen en dus voor jezelf uit te maken dat dit niet ok is en je zelf krachtig 

genoeg vindt om tegen de groep in te gaan met als risico nadien alleen te staan? 

Wie heeft deze kracht en dat lef, als kleuter? Niemand. Zelfs niet als volwassene. En toch, zou 

het daar net moeten worden aangeleerd. Ik heb het hierbij niet gelaten. Gelukkig is er nadien 

een gesprek over gevoerd met alle kleuters. Een gesprek over anders zijn en meedoen met 

dergelijke dingen. Ik heb een kleine situatie kunnen rechtzetten maar het komt veel meer voor 

dan we denken. 

De angst om er niet meer bij te horen omdat jij een dieper waardenkompas hebt? Omdat je 

denken zich op een andere dimensie bevindt en het risico loopt om uitgelachen te worden 

omdat je niet begrepen wordt? De mens heeft verschillende basisangsten en dus ook 

behoeften namelijk ergens bijhoren, graag gezien worden en een bijdrage kunnen leveren.  

 

 

Er bestaan verschillende denkniveaus en dus ook verschillende 

waarheden 
Ik ben zelf iemand die ontwaakt is. Dat heeft zijn gevolgen en uiteraard ook haar oorzaken. 

Het is geen gemakkelijk proces want je ziet alle leugens van de realiteit waar je jaren in geleefd 

hebt. De conditioneren die eveneens diep in jezelf zitten. De roep naar waarheid is enorm 

groot maar je moet voor jezelf de grens bewaken tussen wat laat ik, wat wil ik naar buiten 

brengen of hoe kan ik mensen helpen om zelf onafhankelijker te denken? 

 

Maar als we eerlijk zijn welke compromissen sluiten we soms in onszelf om maar ergens 

bij te horen en dus niet alleen te staan? Welke echte waarheid van onszelf spreken we niet 

uit omdat we het beu zijn om uitgelachen te worden? Wat als we angst kunnen ombuiten 

in universeel vertrouwen? 
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Want mensen die de waarheid naar buiten brengen hebben het niet gemakkelijk en lopen in 

het vizier nochtans gaan we naar een tijd waar alle onwaarheden, lelijke realiteiten naar boven 

gaan komen. Een paar mensen in mijn omgeving zijn hiermee bezig. Ik steun ze van harte. 

Want de waarheid moet geweten worden opdat we anders zouden kunnen beginnen denken, 

handelen en healen. 

We gaan nog een donkere kant van de mens zien. En dat is goed, want dat is de enigste manier 

om zuiver te worden en naar echte liefde te gaan. Succes dat opgebouwd is op leugens is niet 

duurzaam. Ik ben langs de donkere kant van de mens gepasseerd, heb de klappen ervan 

gedragen en bijna verteerd, althans ik heb er veel van geleerd. Natuurlijk met veel pijn, 

posttraumatische reacties, verlies op materieel en financieel vlak en nog veel meer. Mijn ziel 

heeft ervaringen opgedaan als omgaan met verraad in de hoogste graad namelijk van je 

spiritueel getrouwde zielspartner, bedrog, afpersing, hebzucht, manipulaties, 

schriftvervalsing, leugens, uitgestoten worden, uitgelachen worden, financieel uitgemolken 

worden, geen recht op verdediging, beoordeeld en veroordeeld en de mond gesnoerd worden 

op elke mogelijke manier. Een hele boterham om te verwerken. Je zou denken dat dit de 

middeleeuwen is. Zo voelde het soms ook aan. Ons denken staat nog niet heel ver dus.  

Dit alles sproot voort uit 1 persoon maar heel snel werden er anderen bij betrokken, uiteraard 

met leugens en verdraaide feiten. Ik werd binnen de week vervangen zowel privé als 

professioneel en ik zou de grootste vergissing ooit zijn. Ik was een verpakte lozer. Raar dat ze 

dan toch heel mijn netwerk, reputatie en geld heeft ontnomen? Alsook van de mensen met 

wie ik samenwerkte. 

Waar ik het meest van aangedaan was, is het besef dat mensen zo snel meestappen in 

manipulatief en duaal denken. Niets is precies leuker dezer dagen dan discussies voeren op 

facebook waarvan je eigenlijk de situatie niet kent maar het een weg en weer is van loze 

beschuldigingen en eigen verhalen.  

Het zit overal 
In de politiek moet je het niet ver zoeken. Het zijn de populisten. Wat ze doen is mensen 

meenemen in twisted redeneringen die deels waar zijn en deels niet maar altijd leiden ze tot 

dualiteit. Ze zijn meesters van de non-verbale communicatie d.w.z. ze beginnen hun verhaal 

met een bepaalde emotie door te vertrekken van een beschadigd basisrecht of basisbehoefte 

en nemen de mens hierin mee. Ze starten hun verhaal dus met een emotie of overtuiging waar 

je niet tegen kan zijn maar plakken er dan een conclusie op die volledig naast de kwestie is, 

vaak gaat het over een schuldige. Een conclusie die hen goed uitkomt. Echter op dat moment 

maakt het al niet meer uit wat ze zeggen. De luisterende mens zit mee in het net. Brene Brown 

noemt dit verkrachting van kwetsbaarheid of slachtofferschap vanuit kwetsbaarheid. (Brene 

Brown is de inspirator van kwetsbaarheid, luister maar eens naar een Ted X van haar)  

Ons denken is slaafs gemaakt. Volgelingen van zij die zich als expert positioneren en die het 

woord manipuleren. 

De voorbije twee jaar ben ik ontwaakt en ook onderwerp geweest van wat ik aanvoel als de 

grootste leugen en brainwashing zet of smeercampagne binnen de coaching wereld en het 
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kleine Vlaamse ondernemerslandschap was. De techniek van populisme werd toegepast. Ik 

moet toegeven, ik heb dit niet gekunnen maar de vraag is, wil ik dit wel? Goed gespeelde 

charmes werken altijd, zowel bij de vrouw als bij de man. 

Ik verspil geen woorden aan zij die toch niet in staat zijn te luisteren. Ik richt liever het woord 

tot zij die bereid zijn om op een andere manier naar de realiteit te gaan kijken. Tot zij die 

aanvoelen dat er misschien toch wel meer aan de hand is dan tot hiertoe gedacht is. Tot zij 

die merken dat ze een volgend gedrag stellen ifv erbij te willen horen. Tot zij die er nu nog niet 

voor durven uitkomen uit angst om alleen te staan. Ben jij dat? Lees dan aub verder. En voor 

alle duidelijkheid. Je bent niet alleen, niet meer. 

Bye bye 3D 
Neen, ik heb afstand gedaan van een wereld waar manipulatie en macht spellekes gespeeld 

worden. Ik heb er nooit tegen gekunnen. Al als puber kwam ik, in voor mij oneerlijke 

competitie terecht. Neen, ik ben niet die killing machine dat kost wat kost gelijk wil hebben of 

een ongelijk wil verbergen. Je psyché destabiliseren, je onder tijdsdruk zet om beslissingen te 

nemen ed. Ik pas dan liever en laat de troon of wat dat dan ook is, aan de ander. Is deze eerlijk 

verdiend? Neen, allesbehalve. Ik hoop met de nieuwe tijd dat er aan komt dat we op een 

andere manier naar competitie gaan kijken. Is dat daar überhaupt nog nodig?   

In de 3D wereld gaat het om winnen vanuit angst. Winnen kost wat kost? Neen, aan 

straatgevechten doe ik niet mee maar wie ben je als je in een dergelijk gevecht terecht komt? 

Laat je je slachten omdat je leeft volgens andere principes of doe je mee in een spel zonder 

regels? Voor een deel heb ik mij laten afslachten omdat de woorden ‘waarom en dat is niet 

waar’ op een bepaald moment geen kracht meer handen en ook niet relevant waren. Het gaat 

niet over waar, het gaat over de ander die het niet toelaat dat er een zwakte naar buiten komt. 

Mij goed als iemand het imago wil aanhouden: ik leef volgens mijn principes. Dat mag, maar 

leren samenleven en werken en een koppel zijn, gaat over luisteren en samenzijn in 

eigenheid? Mijn minimale plek innemen in het geheel was het begin van alles. Het echte begin 

en al de rest is uitgelokt verhaal, persoonlijke informatie die in vertrouwen tegen je geliefde 

werd verteld, als voer voor de smeercampagne en alles wat erna nog werd ingezet. Als iemand 

je wil pakken dat kan dat bij iedereen. Alles heeft te maken met het doel van de actie.  

We wijken af en komen terug hoe mensen mee gemanipuleerd werden o.a. in mijn verhaal 

maar evengoed in de maatschappij. 

In de 3D wereld leven we ook volgens labels. Iets waar ik het altijd moeilijk mee gehad heb 

omdat we dan zoveel info missen. Is een kind ADHD of een hoog energie niveau en wilt 

geboeid worden. Dan komen we op het HPS stuk en narcisme. Wat is hier de gradatie van? 

Zijn we een label, hebben we een kenmerk, is dit een stoornis. Na jaren heb ik zelf naar een 

model gezocht om te proberen te begrijpen wat me overkwam omdat ik gedeeltelijke 

antwoorden vond vanuit numerologie, vanuit overstressed zijn, maar door het feit dat ik een 

strategie zag deed me inderdaad verder graven. Ik kwam op een beeld uit dat er voor mij het 

dichts bij aansloot om alles een plaats te kunnen geven. Alsook hoe je de verwerking kan 

aanpakken. 
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Doel van een manipulatieproces? 

Waarom zou iemand nu in godsnaam zoiets doen? Oh, hier zijn zoveel redenen voor. Ik noem 

er enkele. 

 

1. Zichzelf uit de wind zetten of positioneren door de andere te projecteren als boeman 

(imago bescherming) 

2. Een winnaar die niet kan verliezen 

3. Iemand die vastzit in het machtshormoon en/of aandachtsgeil is 

4. Zelf kom je er als slachtoffer, redder uit (imago) 

5. De aandacht ligt nu helemaal bij de initiator en het doelwit wordt vergeten 

6. De angst voor gezichtsverlies is groter dan de ethiek in welke vorm dan ook 

7. Een getraumatiseerde ziel wiens oer trauma geactiveerd is en er alles aan doet om de 

innerlijke pijn te verlichten en deze dus doorgeeft aan het doelwit 

8. Tekort aan basisvertrouwen: ik kan en mag er zijn  

9. … 

Hoe verloopt het manipulatieproces? 
 

1. Jijzelf wordt psychologisch verzwakt door gekleineerd te worden, te moeten reageren 

of verdraaide realiteiten, onwaarheden, een tsunami aan beschuldigingen die op niets 

slaan. Je mening zeggen geldt niet voor jou. Enkel voor de ander. ASAP wordt face to 

face confrontatie vermeden en wordt het sociaal netwerk ingeschakeld als zogezegde 

buffer en bescherming. 

2. De vuile was wordt buiten gehangen, uiteraard over de ander niet over henzelf (zij zijn 

rein en zuiver lol) 

3. Informatie wordt achtergehouden en jij wordt pertinent genegeerd 

4. Zelf zetten ze een charmeoffensief in bijv. een post uit de privé: dierenvriend, iets met 

het kind enz. Je creëert al een ‘oooh reactie’ 

5. Positioneren zich als werkveld expert en waarde gedreven persoon 

6. Dan vertellen we een verhaal over hoe goede bedoelingen we hebben (niemand kan 

hierop tegen zijn: basisbehoefte van betekenis zijn) 

7. Maar we kunnen niet alles alleen en hebben dus iemand in vertrouwen genomen (lees 

ik heb een volgeling nodig om mijn project uit te voeren) 

8. Die blijkt nadien een mens te zijn met sterktes en zwaktes. Wat zwaktes? Jij wilt tijd 

voor jezelf en dus niet voor mij? Iemand die dus mijn droom in gevaar brengt (er wordt 

angst van verlies ingeboezemd) 

9. Ik heb dus moeten breken om mijn deel te redden (held, recht op zelfbescherming) 

10. Ik ben dus slachteroffer want … dan komt er een ongeloofwaardige profielschets van 

de ander dat het bijna niet mogelijk is om überhaupt dit in twijfel te trekken. Jij wordt 

een onmens. Er worden technieken toegepast van: 

i. Heel veel informatie 

ii. Op korte tijd 
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iii. Leugens waarvan iedereen van zegt: dat doe je inderdaad niet 

iv. In goedkeurende taal meedelen dat de persoon in kwestie niet anders 

kon dan deze drastische beslissing te nemen, toch? 

Wacht dit is wel heel veel in 1 persoon. Inderdaad maar deze intuïtieve twijfel wordt snel de 

mond gesnoerd door het hoofd zelf want het basisuitgangspunt van de mens is: 

b. Een mens dat spreekt, spreekt de waarheid 

c. Niemand durft in je gezicht te liegen met een dergelijke overtuiging 

d. Wie houdt zich überhaupt bezig om strategisch aanhangers rondom hem of 

haar te verzamelen 

e. Emoties van iemand zijn feiten of toch niet? 

f. Je denkt niet aan projectie want als dat is dan is die persoon in kwestie heel 

donker van binnen en hij of zij oogt zo sympathiek (Mindfuck) 

g. Het is gemakkelijker het verhaal van de persoon te aanvaarden dan de optie 

open te houden dat dit misschien niet waar is (gemakzucht van de mens en 

collectieve gevoeligheid bij slachtoffer verhalen) 

h. Dus wat ik hoor zal waar zijn, ook al is het onwaarschijnlijk maar ik kijk rond en 

zie anderen hier ook in meegaan en ja, ik zal ook volgen of als je nog twijfelt, 

heb je hier geen tijd voor want er wordt al een volgend verhaal vertelt en een 

volgend dat wordt afgewisseld met een feit, een leugen, twisted redenering. 

En zo wordt je brein in de war gebracht en gaat het mee op pad. Applaus, 

gejuich en je ziet jezelf meedoen. Nog wat in de war, maar och het zal wel. 

Verward blijf je achter en gaat mee in het verhaal. 

i. En zo heb je bijgedragen aan een manipulatie zet, populisme move, brainwash 

actie van iemand anders die de aandacht gekregen heeft die hij of zij zocht. 

 

Hoe detecteren dat iemand aan het manipuleren is? 
1. Aanvaarden dat het altijd het geval kan zijn. En er nu eenmaal profielen rondlopen die 

pathologische leugenaars zijn 

2. Word er dualiteit gezaaid? Is er een goede en een slechte 

3. Wat wordt er over zichzelf verteld? Slachtoffer-held of heldin verhalen? 

4. Er wordt enkel over een (zogezegd) effect verteld maar niet over de aanleiding 

5. Gebruik van generalisaties 

6. Er is een of andere vorm van tijdsdruk 

7. Ga eens niet akkoord met de redenering en zie wat er gebeurt  

8. Wie heeft er baat bij de uitkomst van dit conflict? 

9. Aanvallen is de beste verdediging. Het echte slachtoffer benoemt zich nooit 

onmiddellijk als slachtoffer omdat die eerst nog een gevecht te leveren heeft om dit te 

vermijden en als die het dan toch beseft dan is er een lange heling nodig. Na minstens 

Denk nu eens na: Wanneer heb jij al zo eens in een dergelijke situatie gezeten? Was het iets 

op tv, een debat, op een event, in een gesprek, heb je meegedaan? Wilde je eigenlijk neen 

zeggen of iets anders doen en heb het niet gedaan of wel? 
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een jaar zal er iets van de waarheid naar boven komen maar mensen met hele diepe 

trauma’s doen er 10-tallen jaren over tot zelfs nooit. Bij mij heeft het 2 jaar geduurd 

eer ik kon toegeven dat ik inderdaad slachteroffer/doelwit en gebruiksvoorwerp ben 

geweest van een covert narciste. Waarom zo lang? Omdat ik eigenlijk niet wil labelen, 

ik dacht dat we nog aan een oplossing bezig waren, ik niet kon aanvaarden dat ik niet 

instaat was om er tegenop te kunnen en mijn ego dus zou moeten toegeven, i lost her 

game maar ergens is het dubbel want hoe kan je een spel verliezen dat nooit het jouwe 

is geweest maar toch als mens ben je uitgespeeld punt. Ik was aan het overleven, aan 

het vechten was tegen het faillissement waar velen op aasden, ik strategisch werd 

geïsoleerd, mijn eigen dromen opnieuw vinden en healen van deze shit. Ik weet dat er 

mij iets veel beters staat te wachten. Er is al heel veel echtheid nu in mijn leven. Ik heb 

het verschil geleerd tussen aandacht en liefde, tussen geven en manipuleren, tussen 

luisteren en data opslaan, tussen me-time en silent traitement, tussen professioneel 

helpen en afhankelijk maken en nog zoveel meer 

10. Er worden anderen gebruikt als dekmantel voor zichzelf. Dit opnieuw aan de hand van 

foutieve denkpatronen bijv. zo zou de wereld kunnen opgedeeld worden (dualiteit) 

tussen narcisten en Hsp’ers. Wrong! Doe aub onderzoek deze twee zaken hebben 

niets met elkaar te maken. Het is als een referentiekader aanbieden dat zegt ‘je kan nu 

kiezen tussen bomen en de zee’. Veel narcisten zijn HSP omdat ze vroeger deze extra 

gevoeligheid als overlevingsmechanisme geleerd hebben. Het stuk dat ze vergeten 

mee te nemen zijn, is empathie en hebben dat vervangen door oordelen gebaseerd op 

emoties!!! Ai, ai. Volledig fout. Empathie behoort niet standaard tot HSP. Deze 

redenering werd me bevestigd door een psychiater. 

11. Een hoge graad van non-empathie en denigrerend praten over iemand maar dan in 

een andere situatie merken dat ze precies de beste vrienden zijn.  

 

 

Ik wil mijn woorden wel gebruiken om jou te begeleiden met anders te leren denken. 

 

Hoe je eigen denkvermogen versterken en loskomen van dergelijke 

duale redeneringen? 
Ik wil je enkele tips geven om je denkvermogen meer onafhankelijk te maken. Laat je niet 

meeslepen in de ellelange gespreken waarin meningen geuit worden over situaties waar je 

eigenlijk niets van weet. De ketting kan gestopt worden als jij beslist om er niet meer aan mee 

te doen. 

1. Neem als uitgangspunt: niets van wat ik lees of hoor is waar. Ik vorm ten alle tijden 

mijn eigen onderzoek en mening. 

2. Er zijn altijd twee kanten aan een verhaal en voor ik oordeel als dat al nodig is, wil ik 

de andere horen, ook al vraagt het lef. Want ik werd afgeschilderd als alles wat me 

mogelijk zou kunnen schaden. Zelfs dergelijke verhalen kunnen dus leugens zijn.   

3. Wat was je reden dat je überhaupt iets las of naar een bijeenkomst ging? 
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4. Stop met de luisteren naar het nieuws en doe je tv weg. Het zit vol angst en 

onwaarheden. 

5. Welke informatie wil je horen van anderen die je zelf nog niet hebt? 

6. Ga dagelijks 20 min in stilte om je eigen denkvermogen te versterken en los te komen 

van conditioneringen 

7. Ga met je eigen emoties aan de slag van: uitsluiting, uitgelachen worden, aangevallen 

worden. Stap uit de reptiel brein reactie modus en doe eerst innerlijk werk. Een ander 

perspectief zal ontstaan. Let wel, je mag je grenzen verdedigen maar vanuit deze rust. 

8. Doe niet mee aan roddels en vermijd mensen die openlijk roddelen of anderen zwart 

maken 

9. Blijf weg van drama en mensen die zich meer waard vinden dan anderen (let erop hoe 

ze over anderen spreken) 

10. Kom los van de PLM (please like me) en overtuig anderen niet van jouw gelijk. Leer 

soms alleen te staan. Je staat daar rustig en goed en in volledige harmonie met jezelf. 

Mooi toch. 

Waarom nu? 
Omdat het tijd is. Het is maatschappelijk tijd dat mensen wakker worden en onafhankelijk 

leren denken. Het is tijd dat de eigen interne wijsheid mag gehoord worden en je deze mag 

zijn. Het is tijd voor meer mentale vrijheid. Het is tijd voor Me2. Jouw waarheid mag er zijn 

naast deze van mij. 

Maar het is ook mijn tijd om te spreken en gehoord te worden. Ik ben onterecht uit vele dingen 

gezet en verraden geweest door een groot deel van de vrouwelijke ondernemers. Ik hoef mij 

voor niets te schamen, niets te verantwoorden en heb niets te verbergen. Ik heb niets maar 

dan ook niets gedaan wat deze mokerslag verrechtvaardigd en dan nog. Niets verrechtvaardigt 

dit. Dit was een publieke menselijke en economische moordpoging, hoe bizar dit dezer dagen 

ook klinkt, of net niet. Jammer maar helaas. Ik doe hier niet aan mee want het is niet mijn 

spel. Ik aanvaard wel als bewuste ziel dat dit op mijn weg lag en ik dus deze ervaring moest 

meemaken of sterker nog zelf gecreëerd heb. Ik besef ook dat de uitzetting ook terecht was 

want het was mijn ziel die ingreep om aan te tonen dat daar mijn tribe niet ligt. Maar waar 

dan wel? Na 2 jaar stilte en terugtrekking stap ik opnieuw naar voor en bouw ik aan eigen 

traject. Naar waar? Ik volg de clues. 

Ik weet dat er de voorbije jaren nog mensen doelwit zijn geweest van smeercampagnes. Ik 

richt me ook tot jullie. Hou de moed erin. Omring je met mensen die je graag zien om wie bent 

en nog niet bent. Wees heel eerlijk naar jezelf waar en hoelang zet je de ander altijd al op de 

eerste plaats. Fuck perfectie maar distantieer je van gif. Wees mild voor jezelf. We zijn 

allemaal onderweg naar de balans tussen het vinden van onszelf in relatie tot de ander, het 

overstijgen van onze angsten en meer leven vanuit vertrouwen. Blijf bewegen ook al is het 

kruipen op de grond en zijn het babystappen. Zij verdienen jouw goud niet ook al kan dit nu 

even niet stralen. Hoe meer liefde je aan jezelf kan geven, hoe sneller je dit alles kan 

overstijgen. 



 

10 
 

Waar zit de heling van de vrouw? 

Ik wil eindigen met een vraag voor mezelf aan de vrouw. Ik heb je steun nodig want op mijn 

connectie met de vrouwen zit nu een diepe pijn. Mijn vrouwenlijn en vertrouwen is door deze 

situatie zwaar beschadigd. Een persoonlijke heling in de familielijn is wel gebeurd maar in de 

buitenwereld merk ik nog een terughoudendheid. De enigste manier om te kunnen helen is 

vanuit spontane aanreiking. Het herstel kan enkel in verbinding en in relatie gebeuren. Een 

sporadische vrouwencirkel is niet voldoende. Er is een nieuwe tribe voorzichtig ontstaan. Ik 

vertrouw dat alles op zijn tijd komt.  

Ik heb vertrouwen dat na het lezen van deze tekst de juiste mensen komen.  

Alles is ok, ik ben je al ontzettend dankbaar dat je deze tekst tot het einde hebt gelezen en je 

misschien nu al een beetje anders kijkt naar de realiteit dan voor deze tekst. 

Wie is Cathy? 
Ik ben Cathy Camertijn, zielsbevrijder en stilte ambassadeur van Lessnow. Tevens auteur van 

het boek: ”de vis ontrafeld, een andere kijk op persoonlijke groei”. Ik ondersteun bewust 

wordende zielen in hun ontwaken en begeleid lichtwerkers naar hun eigen ondernemerschap. 

Mijn passies zijn numerologie, healing, hangdrum, reizen met mijn vansi (omgebouwde 

camionette) en genieten van zijn en samenzijn. 

Meer informatie over mij vind je op www.lessnow.net of www.silentworld.be of 

www.devisontrafeld.be  

May the Freemind force be with you. 

Cathy 
 

Disclaimer 

Alles in deze tekst is waar als jij dat vindt. Alles in deze tekst is onwaar als jij dat vindt. Maak je eigen 

oordeel. 

 

 

http://www.lessnow.net/
http://www.silentworld.be/
http://www.devisontrafeld.be/

