
ONDIGITAAL MILIEU (: Al fons Elisabethkapelt adopteers 

onschaduwklokkende Armenhuisontficties),  

   
((( van 'een-of-andere' enigste astropsychica-amateur ter 

wereld )))  

  

 {1} TERUGDRAAIEN VERLEEND, 
Neutra('sy) [=] onincidenthemels zandwegs ondicidentaards gebieden, [=] proto('my); 
onstrangerouleren kleinere 'wezens' grotere tijdsonwijze, 'exo'(-kerks) van 
ingaanden. Genens, ontube 10-10 ontprerondis, gebolder 'uit eenen' clocked clocks 
onwisseltijderen (minder 'of' meer). Niet uit = select-ro, zelfs verplustminust nu; wel in 
'was': vanaf om's. Overal nergens negatief geeneens on(s)topser beschrevens (was / 
is al) nooit onheelser (clockerd conmald celled) [exdichtterugsen openongangherren, Hig. ei'schalere' 

kloktoxoonse onwintijden; onbochtig onexcentriek] (Kalende planetenen, als de kwadraat marktplaats. 
Te bijbel ergens te lezen: zal de laatste de eerste weer zijn. Ook deze is te traversen: 
merkt vanzelf onvaria gaan als eerste aangaande onmensd merkend. Immuun 
markerend deze ontelse omgespinprismaanserden talente doorpupilderen d-talend; 
onineentussende-onuitrekkende-onduwstanden: blindisse destijen, anders veel meer 
ondestspinser 'heleren' ondistspinser). Ontnormingen onexoduwaardigen zelfs bijv. 
de ondeutentiepeilingen onvonnisd onlevitigrondelijk tron-pro-tri-nooits 
onnumeriluister onthorazwaks; you can't put -again- backout in against: '' Met ene 
tweede verbeterd men oneerst. Kouwe cellu besta nie, warm bezenuwe ga nie en 

lauwede herses mak nie; violer ogenlijk misfuikt noch net ''. 'Worm''holes 
ontelepaden feno t/m geno -schuinzijdelingen excentriek meer-

minder resironds, zodaar komen we spijbels dwarcuratele 

onpostumenremmingen nooit Bokitoproof mee voor / achter.. 

(Onbewijst kosmoballen [of onveldsballings] t/m u.f.o.'s [of onballingsveld]). 
  

{2} OMDRAAIEN VERSTEEND, 
Uitleg(-endasen) onneu-troneren = gezeldis onstandhoudnieuwing gezeldes 
onmatrianaaste ontprorondis, enkelt doorsneenooitsen (Einsteinontmalingen, anders 
vele te / tautrinode's desveels spinvast). (=) Onpro-toneren = 
gezeldes nieuwstandonhouding gezeldis onmetrianaaste multen, ontneurondis 
onbottomsradiussteedsen (Hawkingsontdelingen, anders veel te / 
mutrinode's disveelser spinlost): onelec-trinoneveren tijdelijken disgezeld trionzijders; 
des9-10 ontphirondis desgezeld reanimaire oncharmerieelen, grotere 'wezens' 
kleinere tijdsonwijze (muonzijdere mustoff'sen. Desonkeergebiedens ontauzijdere 
aquamarinude vormsedisvormse gezelden: twee-oneindige oneenlegitieme 
[inclusiefen]). Onbronners onholtwijge onbollerbanningen. 
Uitgaanden desmassistenten disdrachtverzelfingen 'ietsje' des8-10 ont(a)rondis 
vitreen: onelec-trononzekere onlegiomaitraire onrechtbaarpogingen (disgezelde 
dagulaire separaties desgezelde nachtergrondsere stralingen, dito aanstaande 
onschaden;) on'posi'(tie)tronen disgezeldes 'ongeveer' desgezeldis, 
dwarsbronners oneeneindigere onbeidelingen [exclusiefen]. Onwispirillen (freq; 

positione) voleindeloosribbele (golfl; positrone) displekkende (ampl; positone) matheatralen 
(positronium) onarchetyperens (Dopl. ei'legsere' chromatinekorrelatieve windontroosten) chronolegeren, des7-
10 ontparrondis (Kepl. ei'wittere' hergrationele troostonprijzen) centriboekingen = omtrek cell celled al 
fonst, (en niet befonst, anders onmonden omgevingen wachtwoordelijker; ontverantwoords onmo.mondsen bouws verantwoorden 

mondsen verzinnend, niet te beleven. Toch ontmondsen verbond:)  eenalogen deslogionwerkenden 
bolontwijgingen. 'Ver'legio ongrondsvelderen: ondusser (onnu-trinonsluitzekere: er zijn 



geen zwarte gaten in heelal, alles is [nu in-] gevuld dus ook geen banging; ontelgezelle onmassaalloze 
etalgezelsperre gelijkboardings : Cas. ei'gelere' nucleolustrimse prijsontroosten ) 
chaosleidser, onmeestmal anatoomse ontrikrulsere (dis)bruggingen; tot 's in's. 
Behoeden eigenlijk ontstond telkens, zonder toevalligen 'of'danwel afwisselingen. 
Dus desdeuteriante -onselec-troneren- (pulsvonnissen; Snell. ei'leidere' vacuopunctere tijdsonwinden: alles uit 

de weg van alles = alles in de weg van weg alles) leeftijdsegalen hier onfilaments (tijd / lum. heeft geen 
parallelle universymte kleur) daar positief heelal (cell clocked; gaventijd'perk').  
  

 {3} BIJDRAAIEN VERMEEND, 
Onlinguaest chiasma-menerlijke fifty ↔ fifty-verhuiselijken, desrephikassen 1-1 
ontblauwere oncircabinairen (prodenksels) der heindunnere variabele 
omtrekradiussen [validen] (te maats lus waardsen, zie on-anioneren dis6-10 
prerondis on-kationeren). Zo 2-2 ontroodere oncircabinairen 
(neudenksels) desreplikaatsen oncounters per biospherende kimdikkere doorsnedes 
[ontvaliden] (te waarts knoops maatsen, zie on-triviaseren), blijvende 3-3 
ontgroenere oncircabinairen beheden onper phi twijfels-zelfsen 
fractalkerenden. Ordsteunse horizonfasere asradiussen [planagyms] (predenksels, 
[ontGreenere bekwaming; inhoud onsduplomaatser eender zijn onastvult loste 
Wetbehoud] zie on-gluoneren prorondis on-leptoneren) en 
onstandstreks onsoapspatiale 4-4 ontgelere oncircabinairen dis5-10, aparrondisen 
oneentijdse twisoliaanse lancuunfoame ontereinfitsen (heden ongaats these, zie on-
muoneren dis4-10 parrondis on-tauoneren).  

5-5 ontbruinere dwergere, milikeeronkringer-bekender, onpositonigen wars 
onbeslissenden weers onknudsbare polaire conpure onmaximalenden 
(meden) reflexeertijden (imaginairingen vereinderen stralingsonlastingen; 
dwarsdeintijderen). Gedeelder blijft dus constant persoonlijker, gedijend: weer niks 
negatiefs, zie on-hadroneren 6-6 ontprirondis on-baryoneren). 7-7 ontwittere 
reuzeronequa(tjes) met vele schuindogende minimalen, toch weer ballansen 
(tegenden) voor onknalse 'som'pressionere onfolioheidsen (zie, voor 't niet stilzetten 
de on-mesoneren anders veel te spinnu. Kan bijv. een mammoettanker niet roers op 
varen).  

8-8 ontneonbrugsluifenden reklameren ongemiddelden kantonaties onslags 
horizonnigsen (oogde waar 't niet 'op' momenten transverser bufferd, zie on-
fermioneren anders veel te spintoen. Kunnen bijv. vlindertosnevelingen niet 
hypofysic opeen baren), miskroms onzetelingen onballansen alle 9-9 
schuivingsvliezenden. 'Ver'onbladen gangbaardere onlopingen (ontSciamembranere, 
was eigenlijk serioklanstiek onphidreams onglanszamelde) af 'in' onze mutologie: hoe 
eerder oncosmischer voorstalenter het gedulden hoe gespletener na ontologie van 
wat (on)eigenlijk ('gruis'platonieker chromatoom 'slijm'perpetumer, zie on-
pioneren [a]rondis on-positoneren; bij geloofs tijdens) elkaars (on)reactor waren. 
Deze dis3-10 cognities ([an]aconfusies: '' Gedeelde verplaatsing 'is' negatief 
vermenigvuldigen, schadings breukprecieser onlijm'vaster' '') dispastelleren nog af-
los-aan 'vandaagse' retrokleurige 'agnaties' (zie on-ioneren 'puur'rondis on-
hyperoneren; afterclocks, onecht ontleidum bijna een generatie, bijna zesde 
generatie schilds over).  

Ontooms valere versums helder andere ontosden- (on-a t/m z-modes ongevoeliger = 
grootethiek 'licht'suggesties toch methokleiner) driet pastellende (zijn meest principer, 



aldus ontambisynapsen kleurnovealen wisselbeeldend natuurder deelser door, 
deelser om den maaks [heen-en-weer] scrolds uzelf (zie uitvindingen eten-en-
drinken, anders holografisch pico 'door' de bello 'zien'), onvorser verdelingstinter: 
receptoren anders zo dis2-10 onbrained-zwart / -wit (zie on-photoneren phirondis on-
nucleoneren; clockfalls, onleidum bijna zesde generatie: echt bijna een generatie 
onschilds door) [ondeze ontransparanteamende zijn dis1-10 regels reli-
onverstippelder onkommende onhedener-assingen: volumeprofilerens ontetralende 
onvolumepromilerende destinadelingen; eenonallese, tijdelijkt 'beetje' onmixhouderd. 
Onanderst antitoomser ondersteboverd onfotosyntheser veel te ontoekomstspins, 
kan bijv. mens niet doorlaatbarend op desaarden]. Dus ontritonser aft zegende 
ondervraagd 'en' 0-0 destrondist intralinerd boven gekniktere kennis-aan. 
Apen conexacts ankers andere apen, zo daar komen we in ieder geval niet ... Bewijst 
onlots en een of andere soaplijmonwetenschap.  
  

{4} AFDRAAIEN ONLEEND, 
Alles 0/0 ontranvitallender (onverschuiftentimingen; desperiodieken onpenomerende 
dismatigheidsen onfrictief geraamtes: disperiodieken menomerense desmatigheden, 
onstelsel onfractief astroraamse, anarrondis onbereik'schoofsen') loeps 
wetenschappenden onribberzijnst kleurwaarnemingen parsekter 
hysteronstichts nanostalgie absonieten 
(on[t]braksergolven) 'van' smaakspectroomser vertonen 
onglansknijps geheugend base, of foto (on-aero-solcunersen disarrondis on-boso-
onflankerde pseudobubbelse 'mega'phikoorden: 't zit 'm toch elke keer weer 
worpser in de schillen / scherpere majoraten 'incognitooms'; 'broms' onvakkend 'ruis', 
onbewijst spookvakken: minderd stappen vaks compound tot oneensounds). 
Asymetrie onsolo't bacterie(en) (oneeneidige ontweelderen) displanasymer: ontorso't 
desmutabels warvieuwse virosimulerende (conmaligenucide-onupos-
conbenigenucide; backdisage bijv. neutronen ontbotsingen) ondagintrovertieren 
(disnamaken esculaper 's nachtonstanderen; on[t]exonalen) á crusiale 1/10 

meeststonds 'her..'blauwerverschuivende- (ochtendse onsvroegere 
middagse onbacsvoore avondse ontvirsyme nachtse onsignyme; 

onbijtijdse eerste 'dag', 1/9 onmeeststonds 'her..'rooderverschuivende-
(ochtendse onslatere middagse onbacsachtere avondse ontvirsyme 

nachtse onsignyme; onbijtijdse tweede 'dag'), 1/8 

ongrondstonds 'her..'groenerverschuivende-(ochtendse onsmazere middagse 
onbacskortere avondse ontvirsyme nachtse onsignyme; 

onbijtijdse derde 'dag'), 1/7 misstonds  'her..'gelerverschuivende- 
(ochtendse onsgangere middagse onbacslangere avondse 

ontvirsyme nachtse onsignyme; onbijtijdse vierde 'dag'), 1/6 

onmistonds 'her..'bruinerverschuivende-(ochtense onslagere middagse 
onbacsbovere avondse ontvirsyme nachtse onsignyme; onbijtijdse 

vijfde 'dag'), 1/5 onbijstonds  'her..'neonerverschuivende-(ochtense 
onshogere middagse onbacsbenere avondse ontvirsyme nachtse 

onsignyme; onbijtijdse zesde 'dag') [procestijdse brilletje op/brilletje af 

'advocaturen' onparkets, uitspraaks: des22Ndis1H-desN1disH22],  (zelfs onachtergrondse onseparatie, angunonlaire 

onstralingse 'her..'-zwartere / -wittere 'ongeloof'schuifele)  roesvirale 'uit'(-)'der'(-)'duid'(-)'standen' (''' 
zwaartekrachtlenswerkingen '''), Albert's omvatbaarste wezenvreemdere 
wielontspakingen: hoe unaniem den ontransverschovender materies 

des anoniem 1/4  (bijv. afstonds) 'dis..'tetraverschoven der afstanden, 

mits kleurlosbare 'onaniem'delingen namaakondoorgelijkend blijft [: quarks]; 



onchiaswisselen bijzonsere 1/3 (bijv. 

onafstonds) onomcalami 'des..'retroverschuivens[te] 

onbijzonsere membra'unaniemen'. Onbewijst specialismen. Ingelijste kleur geschild 
kioskst onkerns televisie onboekst toepasbaar tekenen: lichaamt men atla, 
geestkennist voelloos.  
  

{5} OVERDRAAIEN ONSTEEND, 
(des)1/2 onstands 'her..'pastelselverschuifstert heterotischer 
onmargegrotere, matacsepontabels onmargekleinere exonschoots ondisbraans (zie 

onontdekking 3e 'braning' / '3' miljard onlichtjaar met onzonnestelsels; hofgaren ['bijv.' des-2/dis-10 van de bacterie bacsilost dis-10/des-

2 onbarconanbaar)   0,0 'her..'tritonsverschuifsert (twee-oneidige eenonlegitieme) [UP (=) 
ZONES PER HOGENDE DOWNEN (=) STRANGEN ONPER LAGENDE CHARMEN 
(=) nonsTOPs: camoufleren ONBYPAS stealeren ZONDER BOTTOMS (is toch up ! 
die vierde generaties, dia'meter' is niet ballettechnisch-echtend metadialend. Op naar 
de vijfde onantropocentrische generaties;], relativeren onmulti al onhexamens  
(tweevierzes,,,,,,,d = 46, enercelligen willen nooit on-w en on-z verschoven worden. Edoch sneller dan e=mc'') 

fontlatenten achteruitwaartspassenden: '' Onschoofshersend 1/1 dodradens (bijv. 

misspiegelden)  onher'ver.schoven' biotoopse 2-1 re-verliezere (in-der-

daad) onher'ver..schoven' biotoopse 3-1 mi-dipolere (bijv. 

onspiegelden) onher'ver...schoven'  biotoopse 4-1 fa-globalen (bijv. 

hemmagluonmalleren) van-deflectieve troosterprijze onher'ver....schoven' 

biotoopse 5-1 so-'zadele' (rna; onstandig) ondiploidegrondzijderen, 

deeldezeren destcuradist  onher'ver.....schoven' biotoopse 6-1 la-

tripolere (bijv. neurotransonhalfspiegelden) flectieven-van prijstroostere 
onhaploidemallenden. Doortonends ondeelsgeknikteren (dna; onhandig). Aldust 
(onthexapromovearqes [; rotjeknorren]: AL MEN DENKT EEN ZINTUIG  
(22,1) BESTAAT (21,2) ONSCHUTS (20,3) MEERDERE ZINTUIGEN (19,4) , KLOPT. 
TIJDENS (18,5) 'WEGS' (17,6) ONUITSTELT (16,7) EN ONAFSTELT (15,8) MEN 
WEL (14,9) GESCHATTE ZINTUIGEN (13,10) DIE EPOS (12,11) BRONCHYMS 
APOS  (11,12) ISSEN (10,13) OPOS ZIJN (9,14), ZO 'S 
BYPASSEN (8,15) SCHERPTEN  (7,16) 'BIJ MINDERE' ZINTUIGEN 
(6,17) IPOS (5,18) HERKENNINGEN (4,19). DANWEL SCHUTTEN (3,20) 

FLAUWINGEN (2,21) VOORTIJDENS (1,22) NA GETUIGENISSENPROVITAMINES(,
) WEER EEN GEVOEL (ongrijsd alle rustingen weer moderner, deze 'prikkels' willen 
we allemaal ! ! !). Men wetenschappelijk 'teletakverteld' over licht-, geluid-, reuk-, smaak en tastzin: kwesties van paden 

kunnen niet bestaands elkaars verlengingen wezen (ongeschatter, anders Heideggerd de Planck onipodslauw [= hippodeus exacampus 
turtelmachina] blindelings ene ... Oost West, Thuis Best (onopos knort). Zie bijvoorbeeld Gen. 2: 10-17) 

tijdswinnere onher'ver......schoven' biotoopse 7-1 ti-quadrupolere 

octacondensloze dis- en des- generatiehono's,  onthesens 8-1 do-

transafstarren wintijdsere midbeleefsten (ook weer Een, bedoel per stuk). Hoera, 

mens had al thesens 9-1 onontweken ultrafuncties, onthesens 10-1: 

ontonkeerbaarder voor factor kwadra  (belevens lichamelijk twijfelen belijft hersenen onbeleverd cellerverlossend 

tot ontzenuwbelovende niks andersomse beloften; klein ist eerst de est egaler ouder: verkeerde rondjes groten niet. Zie disheliumer 
geschiede inheemst habitatomeren adems pleklozere verzeilde uitheemsen: fotosynthese; de voorproef. Einde 

desdiscrimcijfers: genprovide protuberansen provigende)  is veel meer duurwaard dan zelfs 'tien'-
diamanten-moed (ondominohoekser is nonstaandhelder onblingbezegeld; meer 
demusketonhaakse glimkristalplooiingen onomliggen niet-omdes-mandaten, wordt 
nooit geen tusselijke goede olie door schaduwonkloks te brokfaasde: 
euthanaschervende distoermalijns terminaschijvende '') Geen punt, boycot een zesje 
minder !  
  

{6} BLIJVEN DRAAIEN ONMEEND, 



Stelselmatigheden onsbeleven ontstaan richts ongeraakte fragmentaties. Vandaar 
meest 'in'(-)'der'(-)'daad' denks verschillend stamsers, zonder 
'discoblieme' adoplanode randopwekkingen van afgetast heelalst. Zelfs na 
onthermstichts (''' einde lichtsnelheid ''') of anesthedenronds los hetero(-)tonere 
onremvertaties, destamsen deelster mender deelsere slicetoomse 
weinigdraaiende ondelictlauwe glimphoffere onoudsradialen, onjongs 'mooiste' x-
onhyster-y spinvroedsere stofwatertijden destherm tolsrijpende waterstofkieren (; atomer 

vervangd natomer, ontvangend planatomer onvervangend atomerplan: temperaturen uitgesloten. De bijna onrichterschaalste 

tomerpleeg van onbombs-'afwezig'-onbombs). Dishoudenst bi(-)onerholder alleensamende 
betha's trandafstanden, desmanerstichters effentrend 
oneffens: Aarding, (onhemelheid is geensvorm, behalve de onrust, draait 't door; 
bijtijdse herzevende 'dag') 'echterd' vrijceller nodiger onnaders alpha's beiderheden 
(onmitose: deinonmosen-'doops'; event zelfen). Dan the-ist (oneigengratie) ontrecht 
(gratis eigenschap) theosbuisder omega's ondwarszonere allendenkelse 
despassante marinusafe onegoboogsregenteren (onverbroose onmeiose: cosmoten 
onalleenen): ontropenden digiclustoperase antropologaritmere delta's verhedende 
'forisfaite' codic-abd wankel-own's. Desterms EERSTE -in den beginne- 
ONTGENING(en) [antieme nogrijsonraming(-gen'.')] ONDEELS(er) [antieme 

diformgrijsonraming(-gen'..')] -openbaringen- ONGENING(en) [antieme 

fortrigrijsonraming(-gen'...')] ONTDEELS(er) [antieme quasigrijsonraming(-gen'....')] mini-
onexa-maxi drachtte [bijv. protonen onbossingen]  arrondisse NODELIGEEN(sen) [antieme 

checkgrijsonraming(-gen'.....')] INHOUDSGETUIGEN [antieme chancegrijsonraming(-

gen'......')]  1e (z)EVENBEGENING(end) [antime grijsrust(-gen'.......'; onfictie-ontele-

ontractie: x of y)] hoe 't ene is ziet men anders, anders ziet men zichzelf anders (: onbewijst snelheid 

chromosomend onkeers Zaalend ondraais solo bouwsteen disterms doorkeers onglimp uitkeers desgenerwend 

tien torso's. Nog een keertje 'proberen'; tot inkeers: '' Geen bericht, goed bericht ! Preciest genoeg[en] 

genenoefeningen gedeelst[,] weer een GEN ''  ;) heugd immens bewe(r)kelijkse 
upostichtse schijnkloneronsessies deersdonors dislasen generaties-aflossingen. (bijv. 

desdating HD113766, [H: onwarmbaren (; novaeren: kaon-electrino), D: onkoubaren (; zemblatronen: aton-nutrino): 1: 

onmiddelen (; dagionalen: tautrino), 1: middels (; nachtrecht: mutrino), 3: onvlambaren (; exonalen: neutron-proton, electron-negaton, 
tachyon-graviton), 7: onsmeltbaren (; onvorsolen: anion-kation, trivia, gluon-lepton, muon-tauon), 6: onmiddeelen (; axionen: hadron-

baryon, meson-fermion, pion-positon), 6: onmidding'baren' (; alveonen: ion-hyperon, foton-nucleon, aerosol-boson) ] geen 
aibabele index, coups weer een zesje minder !) 
  

{7} DOORDRAAIEN NIKS MEEND,  
Teveel van dit Alzheimert, te weinig van dit Parkinsont (vandaar on-zere disminde 
tot bijna achtdimensionale onchiasmalere opticumfemalere hersensgymnastieken). 

Spruits-onvelerd  her'schoven' onthesens des10/1 ondo-psychen 

geanalysesse onwijze, ......her'schoven' onmeesttonend, onbiotoopse 

des10/2 onre-geloofs zembla onmendere  .....her'schoven' 

grondontonends. Onbiotoopse des10/3 onmi-bondypsilonere nog silhouet 

descontestten: toch weer genesis armten afstels weelds ontstaan van (zie 

gammalegere  ....her'schoven' mistonends onbiotoopse des10/4 onfa- 

cereplekken, [dis]tallends contraster uitstels doorlaatbare ...her'schoven'. 

Onbijtonends onbiotoopse des10/5 onso-brellumthesen. Ongrenzend van 

lambda analytische  ..her'schoven' onmistonen. Onbiotoopse des10/6 

onla-psychen tetha aftonends, 

convita .her'schoven' meesttonends onbiotoopse des10/7 onti-

samende contourden,) on-atonbronchowse massaalste Alvenonmomenten 

der omgenenst 'herschoven'  thesens. Des10/8 ondolasen levensvatbare 

genenonverbindingen alhier; onmicrodiep  onthesens des10/9 



onkaonhomossen onmacrohoog. Asla nova's ondistoffelijke 

ondesreste onwankelvormen: ons onweelder reiken  thesens 10/10 

ontonends geleide klasseren 't verst te gaan (pulpamoleculeindigs 
onfonsamende onquarafele blancostaarse oncuratelenmatri's [zie uitvinding 
Middelburgse telescoop anders ophoksterren 's kfch door botse lakmoeiere bandefecten, opgeruild onhcfk's de 

slagvermoeiende elfcarrantairetocht], baadsdoorzetter Stephan's gewezen 
ontvreemdere spaaksontwielingen): '' Tjonge, nog steeds niets negatonend 
ontonmonds; no ox ! ! ''. Hierarchiefs clopedisch microgrotere vice versa 
macrokleinere etmalenden, schept ency meer-onepos-minder potige w-onapos-z-
'baar'-primaten. Tijd voor genieuwde meetlintere -onvistabroei ondoskasde- 
leslievenden. Lateraal de nu 50 verdelingen colateraal de 50 varia's is onliniaal 
berekent m'n volgende antwoord: MAATLEGERE UNI RITMEVOLLERE ARMTE 
ONDUBBELEN HEDENSTERRENDEN LOGA HALFLEIDIGE VERSUM 
RIJKERE ONONTDEKTE  DEELHELERE ONENKELHERRENDEN; antidippe 
singulariteiten. (Geen napraat, staatstgreepst het laatste zesje minder !) 
  

 '8' Gaan we psychologisch doen ?  
Ongroepstachyoneren welkomen (ontJungingsbackupse onvoormakenden 
weergenen onsommigen hersenmaren groter, zenuwoncellingen kleiner) 
desluchtlandse (cirabinairen hergene gulder sneden) disversnaarden om in 
onwelkomen onstellingsgravitoneren (ontFreudingsdownse onnamakenden 
klimaatsgedenken onsommiggen zenuwmaren groter, hersenoncellingen kleiner), 
'beetje' onsecondelijkende buigzamere wijze(rs). Meer / minder 'roodere / wittere' 
bloedlichaampjes tegenkafser, bovens beschrevenen T(iendere)-cellingen nodig: '' 
Heb recht nergens, meer pennend aangezeten want geschiedenis tikke-takke-
veranderd te zinde 't was ''. Toekomst is nooit van tevoren bewegens erna aanwezig 
tijdens zijn, onbewijst koolstofwaarderingen inclusief Animaxander (Wikipedia telkent 
zegens onwaartzuurstofse-onmaatstikstofse woordsblauwere t/m roodstrouwere 
redelingen, onheliumer zeer oke.) Maar als men fysicawissels ebtols onvacuumsen 
loga handelt vloedtals stelsere vacumen, heeft geen enkele richterde planade hier 
andersom. Enervolledigheid proberen te volledigen houdt men inderdaad -we zijn al- 
over, ruimte is positief vol ons. Zodaar kwamen we in ieder geval niet ... Onbewijst 
ockey. Einde kwadraats, ongelijste energie is ontschilds bibliotheekst kernend 
muzeabezoekst paspartoe: atlast men geestkennis, voelloos lichaamt.  
  
Hoop dat men nu weer wat vermeenlijker levens tijd begrijpt en wat er belevens 
bedoeld wordt 'met' 'ruimte', want we evolueren niet in een pessimistisch 'of' 
positivistisch heelal. Maar ('lettend' ontNewtonsongestuiterde 'al' geoefende phi [zie 

vatenbelt] 'door' ontMersennes priemonjojose atletica [zie bellenvat]) geletterd uit 
leefsverfrissingen iso-oper naar postuum minder vergissingen. Onaardheid is 
veelvorms, behalve de rust, draait 't terug. Zorgt ervoor dat we nooit door 
manerplichtse geschiedenis gaan, anders m'n excusen zowieso. Geachte 
vooruitzicht, mag briefs nu  [na ener allergelaatsten onveranderingen] het 'hulp'woord -levensloos- 
vervangen worden door -geboortekunde- 'anders' blijft bijbels van nature af: ...'' 
wanneer daderd geen gejaagd onbewijst bestaande levensloos... ''. Astropsychica '8' 
({1}astronomische {2}theologische {3}genetische {4}bacteriologische 
{5}psychologische {6}virologische {7}filosultimatica's) ontpresiesterd vergissende 
verdeelde factoren, functies en tijdsbepalingen (zie neutronen;) niet meer te 
vermenigvuldigen anders schriften onfactorderen en onfunctioneleren, 
ontijdenlijkenden chiasma's des memoriae dis lapsus ... (zie protonen). Groetjes, Ab.  



  
(Uit: '' Dacht even een bedankchirugyms rondje te maken '', zie 'm'n' familielijn Kerkend Deelt Grensloos [bijv: K.d.G.]. Tsjeu adoptie, heb ergens een 

appeltje gegeten en er was geen ander opvoedelijkst tijdens onbijnalogisch lekker. Dankst m'n biografisch gepland gekregen ouders.)  
  
Onzeldzaam uit 't hoofd, onbewijst maal en is of ik heb weer te weinig gegeten.  BRON: FOTO TE 

WIKIPEDIA (Human male karyotpe.gi... = '' Het geloven is niet neer te leggen zweefs 

ongeloven). Leeg dank ik toener vroedvrouwen vol; zodra men materie antileed, christenen 

maakt ''. (... was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zal gaan ...  Alde wetenschappers, het 

schappen blijkt al onkunde. Dus is weten wisdom ? Laat u niet van de wijs brengen door rasecht te gaan 

ontkleuren. OntRontgen'stralingen' is 'de' varifocussen ouder terwijlen, bezwarend eigenwijzerheden jonger 

verlichten onterwijl 'het' proeven. Mislukkingen zijn dus van te voren te velen, bewijst weinig achterlopen. 

Onbewijst uitgelopen wetenschap tot 1 space: niets mislukt !)  

  

Laatst ongelijk, 
  

U heeft gelijk, bijv. dominee Achternaam. Om God niet te begrijpen moet men eerst gelovig proberen tijdens 

oneveneen meest niets te zijn. Mode Jezus dan pas arm begrijpt, klopt antiek rijk er weinigs 'even' nulevend. 

Beste voorNaam, als ik zo vrij mag zijn. Het gaat omgenen hersencel die handiger toekomst dan de rest 

doorgenen zenuwcel, altijd onhandiger alvast verledend, anders geen verschil van plek, zelfs delict ( goede tijden 

doch slechter vermijden, dat is dan ook het echte blok aan 'vele' been. De andere niet ).  
  
Zijn dus op zoek naar nieuwer moeten, want proletarisch tekenen kunnen we massaal. Blij dat het boek niet 

krom te stelen is voor een tweede maal: het is nu eenmaal onleesbaar voor een christen om recht vooraf te 

spreken, halfvol of halfleeg ondus uitdijingen-collapsen. Leven als leven is gelijk meer, leven onals leven is 

gelijk minder. Leven allesen blijkt gelijk, leven is leven onalles. Gelijk onblijkt onallesen (onbewijst constante 

global colding figuurlijk).   
  
Het beleven is als een doos bonbons, men weet nooit wanneer krap een ander. Dus proef meer en de doos wordt 

ruimer, houd in: allemaal geen teveel (onbewijst constante global warming letterlijk).   
Het hart der aarde omzeilt nooit het enigste water met de zinnen mee, onzodra men blijven aanneemt. Zal buiten 

de 'dampkring' het afblijven toenemen, lees geschreven:  
GENEN. 

  

( ..-.. of ../.. of ..,.. '=' dagonhoeveelheid [of zonnendomming] en onnachthoeveelheid [of 

zonnenstomming]) 

Een tip: op een gegeven moment moet men naar dit geschrevenen, clusief mijzelf, een hekel 

krijgen. Dus 'k stop. 

  

Kortgezegd is astropsychica: fruit eten ! 

  

  

  

>< Och, m'n wekker ... ><  

 


