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Onderwerp: Het ware gezicht

Dag Reinoud,
nadat je me tegen de grond hebt gekwakt en geïntimideerd riep ik je toe “dat is erg
dom van je”. Maar ik zie nu in dat het heel verstandig van je is om jouw ware gezicht
en aard nu eens extra duidelijk aan de wereld te tonen d.m.v. deze gewelddadigheid.

Ik heb een aanklacht bij de Politie tegen je ingediend wegens intimidatie en
mishandeling. Toevallig is er een getuige van wat je mij aan deed, dus je boft. Ik ben
er mee naar de huisarts geweest en deze stelde een hersenschudding en diverse
pijnlijke plekken vast. dit staat goed in de aanklacht.

Ik heb al die jaren grotendeels mijn mond naar jou gehouden om 5 redenen: a) je
kunt niet luisteren naar de ander b) je zit vol verwijten naar iedereen en ziet jezelf als
een heel bijzonder wezen. c) wat heb ik jou te zeggen? Jouw vooringenomenheid
blokkeert alles. d) Wat heb ik met jouw ex relatie te maken? Enkel jouw domme
ideeën doen het voor alsof ik jou in de weg sta. e) Zoals je vrienden je al vaker voor
hielden: Je onvermogen en onbereidheid om de feiten en jouw hersenspinsel's te
scheiden is de oorzaak van jouw ellende.

Jouw geklets dat ik de pijn uit mijn leven goed probeer te maken door voor de
meisjes te zorgen die jij achterliet, is van een zó goedkope dwaasheid waar ik geen
woorden voor heb. Laten we wel wezen: Jij, noch jouw vrienden weten IETS van mij!
Aannames zijn, maar jij 'kent' mij enkel in jouw dwaze geest. Een vriend van mij ben
je nooit geweest en zal je nooit worden. Van mijn verleden weet jij niets af, noch dat
dit er ook maar iets toe zou doen.
Je vroeg mij afgelopen vrijdag je te helpen met 'jouw gezicht' d.m.v. een brief aan de
kinderen over te brengen. Je vroeg mij ook je te adviseren bij deze brief. Waarom??
Om jezelf aan de kinderen te tonen? Ik besloot je daarbij te helpen. Je zou pakjes
voor de kinderen bij mij afgeven omdat jij Gonny niet kunt vertrouwen. Je vertelde mij
hoeveel je van haar houdt en in adem hoezeer je haar haat. Ik adviseerde je eens
diep naar je eigen daden te kijken en te zien waar jij verantwoordelijkheid voor kan
nemen i.p.v. nog steeds jezelf te vergiftigen met je agressie en haat naar Gonny. Ik
had daarbij moeten zeggen datzelfde te doen m.b.t. mij!
Zojuist hoor ik van een van je zgn. beste vrienden (zo als jij dat ziet) dat jij al die jaren
al een grote agressie naar mij koestert en ten toon spreidt. Ook dát is wat ik bedoel
met jouw gespleten tong! Mooi weer tegen mij spelen enkel om mij te gebruiken om
jouw zin te krijgen.

De kinderen zijn geen handelswaar! Ik kan en wil daar niet in betrokken worden zoals
ik je al vaker zei. Vandaag wilde je me weer voor jouw karretje spannen, ondanks
gerechtelijke uitspraken op grond van jouw gedragingen. Er is geen
omgangsregeling mogelijk! Dat is de wet!! Wat heb ik daar mee te maken? Dat is
jouw zaak, niet de mijne.
Daar heb ik geen donder mee te maken.

Doe godverdomme je ogen open, man!! Je ramt de vader van je kinderen tegen de
grond om daarmee een flinke jongen te lijken en je haat vorm te geven. Vader zijn



betekent VRIEND zijn! En dat is wat ik ben. Jouw verdomde ideeën ten spijt.
Waar haal je de domme moed vandaan mij wat dan ook te verwijten en aan te doen?
Je bent een ongelofelijke domkop door altijd maar in schuld en strijd te denken en
enkel de ander schuld toe te dichten.

Nooit heb ik van je gehoord wat je beter anders had kunnen doen, waar jouw
onvolkomenheden liggen. Nooit heb ik je een eerlijke verontschuldiging horen
maken. Een vriend heb ik je nog nooit zien zijn, gewoon van niemand niet.
Maar ook daar heb ik niets mee te maken, dat is jouw zaak. Ik heb getracht jouw
dwaasheid niet te triggeren, ook vandaag weer. Maar omdat je je zin niet krijgt
gebruikte je gewelddadigheid. En dat is het domste wapen.

Toen ik je zei dat onze wegen zich scheiden en opstond omdat ik niet langer naar
jouw bullshit over mij wilde luisteren, toen vloog je overeind en ramde je me tegen de
grond, om me vervolgens te intimideren met je dreigementen. Grandioos!! Flinke
jongen!! Ja, haat heeft zijn kracht. Fysiek dan, de rest komt in veelvoud retour.
Jouw intimidaties werken niet bij mij want ik kan alleen mijn hart volgen en dat luistert
naar het pad van Liefde.

Wat jij in je leven uitspookte is niet mijn zaak (al is dat bekend), ik heb jou nooit voor
de voeten gelopen als het gaat om je liefde naar Gon of de kinderen te betuigen. Dat
je dat nagelaten hebt in de tijd dat ik je ken is een van mijn observaties. Toen en nu
loop je kapot in je eigen gekte, maar ja daar 'denk' jij / jouw geest anders over. Aan
zijn vruchten herken je de boom.
En dit zeggen de wijzen: 'De wereld waarin je leeft heb je zelf geschapen, (niet ik,
noch Gonny, noch de ander.) Hoe? Gewoon met je eigen kop van liefde of
dwaasheid'. Daarmee schept een ieder zijn eigen Hemel of Hel. Bij jouw werd het de
Hel. Welkom thuis.

Jouw grote smoel en vijandigheid naar mij heeft resultaat. Bedankt voor de
hersenschudding, de bult op mijn kop, pijnlijke rug en heupen!
Het is alleen een slecht visitekaartje van je aan de kinderen. Ze keken er van
op. Stelde me vragen waar ik niet om heen kan. Man wat val je ze tegen. Daar
hoef ik ze niets over te vertellen, het verband om mijn kop zegt ze genoeg. Is
dit wat je nodig hebt om in een goed blaadje bij ze te komen? LUL dat je bent!!
Zo heb je je eigen glazen ingegooid.

Mij kan je alleen fysiek pijn doen, dat duurt maar even en dan gaat dat weer over.
Wat je er mee naar de kinderen doet weet ik niet, maar ik vermoed dat dit zal dieper
gaat. En dát is wat jouw haat doet.
De wet van oorzaak en gevolg geldt waarschijnlijk ook voor jou als 'boeddhist'.
Dat je mij zo snel tegen de grond werkte was vast voorbedachte rade. Je hebt dit al
duizenden keren in je geest en met je domme gedachten geoefend. Ik had al zo'n
voorgevoel en je hebt geluk dat ik er niet naar luisterde., want dan was ik niet alleen
gekomen.

Als er al een volgende keer komt, dan zal je me niet in mijn eentje ontmoeten. Je
mag je gewelddadigheid dan tonen in het bijzijn van mijn vrienden.
Je bent bij mij absoluut niet en nooit meer welkom. Ook niet om slijmende excuses
aan te bieden. Gesprekken met mij behoren tot het verleden! Ik ben niet meer thuis



voor jou. Ik heb NIETS met jouw verleden, je toekomst en jouw gedachte-wereld te
maken en wil dat graag zo houden. Laat mij maar zwart en demonisch zijn volgens
jouw normen, dat is o.k. Stik maar in je praatjes en wijsheden.

Ik stel het op prijs dat je voortaan ver uit mijn buurt en vooral van mijn lijf af blijft. Het
112 alarm-nummer zal snel gedraaid worden. Je auto en naam zijn bekend. Ook de
Politie weet dat het je om de kinderen te doen is en dat je geweld naar mij en Gonny
niet schuwt. Misschien is het handig om uit hun buurt te blijven, dan hoef je je niet te
vergrijpen.

Ik moet je van Gonny meedelen dat je enkel per briefpost aan haar en de kinderen
mag schrijven in gesloten enveloppe's zodat ze niet in de war hoeven te raken.
Ondanks wat je mij flikte blijft die communicatie open, mits je je gedraagt - aldus
Gonny. Verder laat ze weten dat je met je agressie, intimidatie en haat je enkel
verder van haar en de kinderen verwijdert.
Als je me niet gelooft kan je het haar via een serieuze brief vragen.

Verder laat ze je weten dat als de meisjes hun 18e jaar hebben gevierd zijn ze vrij
om jou te ontmoeten en dan kan je ze evt. vertellen hoe alles volgens jou is gegaan
en je gezicht aan hun tonen. Dat is niet aan mij, noch aan Gonny. Ze weten dit en als
hun drang zo groot zou zijn dat ze eerder contact met je willen dan zullen ze dat
beslist met Gonny overleggen. Tot die tijd gelden de wetten zoals die vastgelegd zijn
door de wettelijke macht en de aanvullende afspraken zoals die gemaakt zijn. Je zei
me vrijdag dat je dat respecteert.

Bij het niet houden aan de afspraken zoals die er liggen en vooral bij gebruik van
intimidatie en geweld wordt de meldkamer met het nummer 112 gebeld.

Ik heb te doen met je vrouw, Anja!! Zij moet al deze dwaze emoties en valse ideeën
maar opvangen en aan horen, terwijl zij er part noch deel aan heeft.
Nochal wiedes dat ook de relatie met haar op de klippen dreigt te lopen. Echt jammer
voor jullie, maar wel een logisch gevolg.

Het ga je goed in Australië.

Ishwara.


