BIJLAGE

TIPS VOOR HET GESPREK
Voorbeeldgesprek
Sam heeft een psychotische aandoening. Hij
loopt ’s avonds bij zijn moeder de kamer binnen.
Zij kijkt naar de televisie.
•	
Sam: Doe die televisie uit! Dat is niet goed, ze proberen
je zo te beïnvloeden. Als je de tv niet uitzet, moet ik weer
gaan.
•	
Moeder: Oké, is al goed, ik doe hem uit. Fijn dat je er bent.
Maar… wat bedoel je dat ze je proberen te beïnvloeden?
•	
Sam: Ze proberen de macht over iedereen te krijgen.
• Moeder: De macht over iedereen?
•	
Sam: Ja, ze zijn stinkend rijk en kunnen alle middelen toepassen. De Spaanse griep in 1918, SARS, H1N1 en Ebola zijn
allemaal ziektes die de Illuminati zelf hebben laten maken.
Ze zijn al jaren bezig met het maken van verschillende soorten virussen. Ze worden steeds gevaarlijker, om de mensen
sneller te doden. Ze willen niet dat de populatie zo snel
groeit. Op dit moment gaat het slechts om een testgroep.
Het wordt meestal bij Afrikanen getest. Zodra ze het perfecte virus hebben, zullen jullie ook slachtoffer worden van dit
gevaarlijke virus. Een tip: neem geen vaccinaties, zelfs deze
worden beheerd door de Illumunati. De Illuminati zijn op
dit moment bezig om een virus te maken dat binnen enkele
dagen een heel land weg kan vagen.
•	
Moeder: Mmm, dat is angstaanjagend, Illuminati die virussen maken om een land weg te vagen! En daarom moet de
tv uit?
•	Sam: Ja ze proberen het op allerlei manieren. Ze kunnen je
met de straling van de tv, de radio en de computer beïnvloeden.

ZIEK? HOEZO ZIEK?

•	Moeder: Jee, het lijkt wel dat niets meer kan. Hoe breng je
je dag tegenwoordig dan door?
•	
Sam: Overdag durf ik nergens meer te komen, daarom ben
ik pas naar je toe gekomen toen het donker was.
•	
Moeder: Dus je kunt alleen ’s avonds nog op straat? Hoe
doe je dan je boodschappen en hoe ga je naar je vrienden?
• Sam: Niet, ze geloven me toch niet.
•	
Moeder: Hè, geen vrienden…. En je boodschappen?
• Sam: Weet ik ook niet.
• Moeder: Hoe moet dat nu verder?
•	
Sam: Ik kan er niets aan doen, die lui zijn zo machtig. Het
leger moet in actie komen. Kijk maar op internet, dan lees
je hoe gevaarlijk ze zijn!
•	
Moeder: Zal ik doen. Maar misschien krijg ik er wel een
andere mening over dan jij. Hoe vind je dat, dat ik er een
andere mening over krijg?
• Sam: Zie je wel, jij gelooft me ook al niet!
•	
Moeder: Sorry Sam, ieder zijn mening, ik respecteer de
jouwe en jij de mijne, goed?
• Sam: …….
•	
Moeder: Ik ben blij dat je het me verteld hebt. Zo begrijp ik
beter waarom de tv uit moet en dat je geen boodschappen
durft te doen.
•	
Moeder: Hoe moet het nu verder. Hoe moet dat met die
boodschappen… wat zou een oplossing zijn?
• Sam: Jij zou ze voor me kunnen doen.
•	
Moeder: Wat voor verschil is dat?
•	
Sam: We kunnen ze samen doen, met de auto, snel de winkel in, winkel uit. Dan zijn we heel kort buiten. En het is wel
goed om met zijn tweeën te zijn.
•	
Moeder: Met zijn tweeën. Wie zou je nog meer mee kunnen
meenemen, behalve mij?
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