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Mehr Weiblichkeit wagen!

cabinet 2010 tot 2014

iedere werkloze krijgt draadloos Debian

Roman Czyborra <czyborra@googlemail.com> 

hotlinken
1 Nachricht

Roman Czyborra <roman@czyborra.com> 6. November 2007 22:47 
An: Stalin <lukashenko.82@mail.ru>
Bcc: Roman Czyborra <roman@czyborra.com>

Здравствуй tovarisc!

Mailen is veel leuker dan PMen!

Wat vind je van mijn nieuwste drie voorstellen?

Roman 
Czyborra

0 0
 --Today 22:00:45

By: Roman Czyborra

Roman 
Czyborra

1 1
 --Today 21:55:57

By: Roman Czyborra

Roman 
Czyborra

0 0
 --Today 21:36:16

By: Roman Czyborra

Stalin
Global Moderator

 

Wel moderator, geen 
bestuurslid PNVD!

Gender: 
Posts: 254
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Subject: hotlinken
« Date: 2007-Oct-31 09:06:43 »

Subject: Re: hotlinken
« Date: 2007-Nov-01 14:49:39 »

Stalin
Global Moderator

 

Wel moderator, geen 
bestuurslid PNVD!

Gender: 
Posts: 254

Lieve Iossif: 
 
Quote from stalin on 2007-Oct-29 17:28:36:
Ik heb het teruggezet. 

 
Hartstikke bedankt! 
 
Quote:

 
Verbaasd mij niet, ik vroeg me af waarom Ad van den Berg hen zijn goede vriend noemde. 
 
Quote:

 
CCCP URLs vind ik wel grappig, maar waarom mag HTTP dan niet?  Dat is toch veel makkelijker voor
de lezers.  En in andere threads word ook vrolijk gelinkt, Marthijn linkte bijvoorbeeld naar het artikeltje
over het moderne Noorse gevangenis.  Kun je mijn posting niet helemaal ongewijzigd maken? 
 
Quote:

 
Voor die bedank ik me graag met geverifieerde sociaaldemocratische groeten:
http://www.meinespd.net/profil/10977 
 
PS: ik zou graag je e-mail-adres willen hebben zodat ik door jou juffrouw Rineke verder kan bereiken
als dit forum ooit down gaat! 

Ricardo blijkt overigens een mol te zijn, een undercover anti, dus niet echt slim dat hij 
moderator is geweest.

Gaarne niet hotlinken. Dus http veranderen in cccp of hxxp.

Communistische groeten 
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Rineke
Kleuter poster

 

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

Den dobre Roman, 
 

Jak se mate?   
 
(Gezien je naam dacht ik dat je Pools was). 
 
Hotlinken is niet toegestaan, althans ik als moderator accepteer het niet (anderen zijn daar makkelijker
in), omdat door hotlinken de andere server kan zien dat zijn artikel wordt gelinkt aan een 'pedo-site'.
Omdat pedo's niet zo populair zijn, om het nog maar netjes uit te drukken, kan je dus beter dergelijke
extra aandacht vermijden. 
 
Vandaar mijn oproep: niet hotlinken. Het is meer werk, maar beter voor de veiligheid van het forum. 
 
Mijn e-mailadres waar je me op kunt bereiken: 
lukashenko.82@mail.ru 
 
Groetjes 
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Subject: Re: opkomende ledenvergadering
« Date: 2007-Oct-31 07:18:52 »

Lieve Rineke: 
 
Quote:

 
Gefeliciteerd!  Dat is leuk om te horen.  Heb ik Norbertje ook aanbevolen. 
 

Quote:

 
De Kanalratten hebben in de jaren tachtig wel seks met hun meisjes gehad en waren er zo overtuigd
van dat ze de lesbenvergaderingen hebben geprobeerd te missioneren.  Ik kon helaas niet uitvinden
waarom ze zijn gestopt. 
 
Quote:

 
Is dat de 21-jarige die zich op pedofilie.nl voordeed?  Ik ben trouwens net jouw jaargang. 
 
Quote:

 
Kun je daar advocaat voor mij spelen dat ik er ook mag meelezen?  Ik ben benieuwd naar het girl van
het maand en of er nog andere moffen zitten. 
 

Quote:

 
Waar precies vind ik die? 
 

Quote:

 
Dat is ook goed zo, om het met mijn partijgenoot Klaus Wowereit te zeggen. 
 
Quote:

 
Dat is inderdaad een opwindend verhaal.  Ik heb al in een train seks gehad. 
 
Quote:

 
Maar ze kunnen wettelijk niets tegen jou doen, dus je hoeft eigenlijk niet bang te zijn. 
  

Quote:

Ik heb ook, sinds april dit jaar, een (legale) relatie met een tiener waar ik me zeer prettig bij 
voel. 

Het geeft aan de ene kant een zeer gelukzalig gevoel om met meisjes om te gaan en aan
de andere kant geeft dit ook een knagend gevoel van het niet tot uitvoer kunnen brengen
van seksuele gevoelens die in mij leven.

De Nederlandse vrouw met wie ik e-mail contact heb heeft recentelijk via via contact met mij 
gezocht.

De internationale contacten heb ik opgedaan via Engelstalige fora zoals Butterfly Kisses. 

Er zijn ook vrouwelijke pedofielen actief op GirlChat ( http://gc.glgarden.org/ ). 

Ik profiteer inderdaad van het feit dat ik vrouw ben 

Ik heb op het Martijn forum in één van mijn eerste berichten al eens beschreven hoe ik in de
trein spontaan een zeer jong meisje op mijn schoot kreeg terwijl haar moeder lachend toe
keek voelde ik mijzelf vochtig worden. Thuis heb ik flink gemasturbeerd hieraan
terugdenkend. 

Deze post heeft overigens direct de aandacht van radicale anti-pedofilie activisten op mij
gevestigd die er schande van spraken en mij de dood en erger toewensten.
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Rineke 
Kleuter poster

 

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174
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Subject: Re: opkomende ledenvergadering
« Date: 2007-Oct-29 12:32:31 » PNVD Administrator

Administrator

PNVD rules!

Posts: 359

 

 

BANNED
Kleuter poster

Ik Stem de PNVD !

Gender: 
Posts: 163

 

 

Rineke
Kleuter poster

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

 

 

Stalin
Global Moderator

 

Lieve Rineke, met vertraging dank voor jouw inlichtingen: 
 
Quote:

 
Ik vind Ad ook een beetje een ouderwetse knorrepot, maar die paar ideeen van Marthijn vind ik 
fantastisch. 
 
Quote:

 
Ja, anoniem zit je in een zeker hoekje.  Maar raak je zo niet eenzaam?  Ken je nog andere
pedovrouwen?  Profiteer je ervan dat bijna niemand een vrouw van pedofiele gevoelens verdacht?
 Ten koste van de waarheid?  Hou je uitsluitend van meisjes?  Ik heb het door jou op het Martijnforum
geplaatste plaatje van het bloote meisje met de hond op strand gezien en vind het erg mooi. 
 
Je bent de eerste vrouwelijke pedo die ik ontmoet en ik zou graag meer contact met jou willen hebben
omdat je me nieuwsgierig maakt hoe je bent geworden wie je bent en welke kanzen je voor de
toekomst ziet.  Bij http://bkgirls.net/ hebben ze mij niet binnengelaten en met mijn zoektocht naar de
toenmalige leden van de Berlijnse lesbienne pedofiele anarcho commune "Die Kanalratten" ben ik ook
nog bij niemand terecht gekomen.  Het enige wat ik tot nu toe kon vergaderen over vrouwelijke
pedofilie is het prachtige artikel http://czyborra.com/pedofiles/sexuologen/marina-knopf.pdf 
 
Ik heb in Skype waarmee ik met het hele bestuur van de PNVD en Vereniging Martijn communiceer
gekeken of ik jou kon vinden maar er bestaan te veel Rinekes in Nederland.  Ik zou het leuk vinden als
je ooit zin zou krijgen om mij op te bellen.  Nou ja, als je liever geen koppelingen wilt kan ik dat ook
vergeten.  Maar ik vrees dat ik op een dag de contact met jou kwijt raak als ze het forum sluiten of jij
er niet meer naar kijkt. 
 
Wat denk jij? 

Ik weet nog niet of de PNVD wel de partij is waarop ik zou stemmen. De partij heeft zeker
mijn sympathie vanwege een aantal van hun standpunten en de manier waarop de huidige
bestuursleden als pedofielen in de openbaarheid deze standpunten tegenover de
wereldpers hebben toegelicht en verdedigd. Vanwege deze sympathie ben ik ook lid
geworden van dit forum om mee te discussiëren over de politieke standpunten. Het is
jammer dat slechts één bestuurslid, Ad, echt mee discussieert. Ad lijkt in zijn uitspraken
helaas niet zo tolerant als de naam van de partij waar hij voor staat doet vermoeden en ik
ben wel benieuwd hoe de andere twee bestuursleden over veel van de standpunten denken.

Er is eerlijk gezegd ook nog een tweede reden waarom ik geen lid wordt van de PNVD. Ik
ben nogal paranoïde over het vrijgeven van mijn persoonlijke gegevens omdat ik niet graag
zie dat bekend wordt dat ik pedofiele ben. Ik vrees daardoor het vele contact dat ik, onder
meer door vrijwilligerswerk, met kinderen heb kwijt zou raken. Je ziet wat er met Norbert en
Marthijn (en Lindsay Ashford) gebeurt. Zij worden ontslagen en komen niet of moeilijk aan
werk, worden niet eens ingeschreven als student en ik vraag mij ten zeerste af of zij nog wel
contact met kinderen hebben. Kortom ik doe er alles aan om mijn pro-pedofilie activiteiten
op het internet niet te koppelen aan mijn naam en adresgegevens.

Stalin

Tak, sie mam dobrze!  Polska jedna strana gdzie kazdi moc pisac moja familia. 

Het is toch paranoid niet te willen dat anderen je zien.  Wil je altijd in een hol blijven zitten?
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Subject: Re: lidmaatschap
« Date: 2007-Oct-01 20:12:36 »

Subject: Re: website
« Date: 2007-Oct-01 21:21:39 »

Rineke
Kleuter poster

 

Rineke
Kleuter poster

 

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

Wel moderator, geen 
bestuurslid PNVD!

Gender: 
Posts: 254

Hoi Roman, 
 
Lid worden van de PNVD kan helaas niet, want ik ben al lid van de NCPN. Een dubbel politiek
lidmaatschap is verboden, althans de NCPN (Nieuwe Communistsche Partij van Nederland)
accepteert dit niet, bovendien werk ik af en toe ook voor hen. 
 
Ik steun echter wel de PNVD, ook actief en zal wanneer zij meedoen ook op hen stemmen. Ik ben in
eerste instantie communist, marxist. Verder ben ik naar Russische begrippen gewoon hetero en hier
in het westen ook pedo (maar elke man die van een vrouw houdt die ietsje jonger is, is in deze
samenleving direct pedo, so what's in a name, right?). 
 
De PNVD moet in de kamer, absoluut. Overigens is de PNVD behoorlijk socialistisch te noemen en
dat stemt mij content uiteraard. 
 
Bent u zelf Pools (gezien uw naam)? 
Vam je dlja Polska Ludowa Respublik? (ik spreek die taal nauwelijks, alleen wat Tsjechisch). 
 
Do videnia, 
Groetjes, 
 

Tawarietj Stalin.  

Quote from Roman_Czyborra on 2007-Oct-01 11:38:24:
Wie hoort bij http://childlover.org/?

 
Iemand met de nickname Lux. Hij was ook eigenaar van een forum met de naam tkGL. Zie: 
http://childlover.org/index.php/User:Lux 
 
liefs, 
Rineke
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Subject: Re: opkomende ledenvergadering
« Date: 2007-Oct-11 23:00:24 »

Rineke
Kleuter poster

 

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

Quote from Roman_Czyborra on 2007-Oct-11 10:10:00:
Lieve Rieneke, ben je al lid van de PNVD? Ontmoet ik jou bij de komende
ledenvergadering? Ik zou je graag in het bestuur willen kiezen omdat je de idealen van
de partij goed vertegenwoordigd en er nog een gebrek aan vrouwelijke standpunten is.
Dus schrijf jezelf maar in, het kost slechts 15€ per jaar!

 
Dank je wel voor het vertrouwen dat je in mij hebt. Ik ben geen lid van de partij.
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Quote from Roman_Czyborra on 2007-Oct-29 12:32:31:
Ja, anoniem zit je in een zeker hoekje. Maar raak je zo niet eenzaam?
Ken je nog andere pedovrouwen? Profiteer je ervan dat bijna niemand
een vrouw van pedofiele gevoelens verdacht? Ten koste van de
waarheid? Hou je uitsluitend van meisjes? Ik heb het door jou op het
Martijnforum geplaatste plaatje van het bloote meisje met de hond op
strand gezien en vind het erg mooi. 

Je bent de eerste vrouwelijke pedo die ik ontmoet en ik zou graag meer
contact met jou willen hebben omdat je me nieuwsgierig maakt hoe je
bent geworden wie je bent en welke kanzen je voor de toekomst ziet. Bij
http://bkgirls.net/ hebben ze mij niet binnengelaten en met mijn zoektocht
naar de toenmalige leden van de Berlijnse lesbienne pedofiele anarcho
commune "Die Kanalratten" ben ik ook nog bij niemand terecht gekomen.
Het enige wat ik tot nu toe kon vergaderen over vrouwelijke pedofilie is
het prachtige artikel http://czyborra.com/pedofiles
/sexuologen/marina-knopf.pdf 

Ik heb in Skype waarmee ik met het hele bestuur van de PNVD en
Vereniging Martijn communiceer gekeken of ik jou kon vinden maar er
bestaan te veel Rinekes in Nederland. Ik zou het leuk vinden als je ooit
zin zou krijgen om mij op te bellen. Nou ja, als je liever geen koppelingen
wilt kan ik dat ook vergeten. Maar ik vrees dat ik op een dag de contact
met jou kwijt raak als ze het forum sluiten of jij er niet meer naar kijkt. 

Wat denk jij? 

 
Wat is eenzaam. Ik ben misschien eenzaam in de zin dat ik niet over mijn
seksuele gevoelens voor jonge meisjes kan praten met iemand. Ik kan hier enkel
over e-mailen en via PM-berichten op fora schrijven. Daarentegen ben ik redelijk
gelukkig met mijn drukke leventje. Ik heb ook, sinds april dit jaar, een (legale)
relatie met een tiener waar ik me zeer prettig bij voel. Dit geeft dus ook antwoord
op je vraag of ik enkel op jonge meisjes val. Ik heb ook seksuele gevoelens voor
oudere tieners en jong volwassenen.  
Ik heb ook veel contact met meisjes waar ik niet te veel over zal uitweiden. Dit
contact is niet seksueel. Het geeft aan de ene kant een zeer gelukzalig gevoel om
met meisjes om te gaan en aan de andere kant geeft dit ook een knagend gevoel
van het niet tot uitvoer kunnen brengen van seksuele gevoelens die in mij leven.
Dit moet ik dan uitstellen tot wanneer ik alleen ben (masturbatie) of totdat ik mijn
vriendin weer zie (ze woont niet bij me maar bij haar ouders). 
 
Ik ken zeker andere pedofiele vrouwen, via het internet. Dit zijn op één na
internationale contacten. De Nederlandse vrouw met wie ik e-mail contact heb
heeft recentelijk via via contact met mij gezocht. De internationale contacten heb
ik opgedaan via Engelstalige fora zoals Butterfly Kisses. Je kunt in het archief van
Norbert nog wel meer lezen over vrouwelijke pedofielen: 
http://www.clogo.org/Archives/fcl/index2.html 

Er zijn ook vrouwelijke pedofielen actief op GirlChat (http://gc.glgarden.org/). 
  
Ik profiteer inderdaad van het feit dat ik vrouw ben en daardoor niet of nauwelijks
verdacht wordt van pedofilie gevoelens. Het is in Nederland zeer onbekend dat er
vrouwen zijn die seksuele gevoelens voor jonge meisjes hebben. Ik heb op het
Martijn forum in één van mijn eerste berichten al eens beschreven hoe ik in de
trein spontaan een zeer jong meisje op mijn schoot kreeg terwijl haar moeder
lachend toe keek voelde ik mijzelf vochtig worden. Thuis heb ik flink
gemasturbeerd hieraan terugdenkend. Deze post heeft overigens direct de
aandacht van radicale anti-pedofilie activisten op mij gevestigd die er schande van
spraken en mij de dood en erger toewensten.  
Ik ben nudiste en lang alleenstaande geweest. Als man alleen wordt je soms de
toegang tot naturistische omgevingen geweigerd of krijg je met afkeurende blikken
te maken. Als vrouw alleen wordt je verwelkomd en vriendelijk ontvangen. Ik heb
zelfs jarenlang vrijwilligerswerk met meisjes op een nudistencamping in
Zuid-Frankrijk gedaan zonder enig probleem. Ik maak gebruik van de
mogelijkheden om in contact te komen met meisjes, mogelijkheden die ik als man
veel minder zou krijgen denk ik.  
 
Ik heb liever niet dat je probeert mijn volledige naam en adresgegevens te
achterhalen. Ik ben zeer gesteld op mijn privacy en anonimiteit. We kunnen
voorlopig via PM-berichten op het PNVD-forum communiceren. Mocht dit forum
onverhoopt sluiten dan kun je me ook nog vinden op de fora  terdiscussie.nl en 
nudistenforum.com . Beide ondersteunen ook PM-berichten en ook daar ben ik
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Subject: Re: hotlinken
« Date: 2007-Nov-01 14:49:39 »

 

Stalin
Global Moderator

 

Wel moderator, geen 
bestuurslid PNVD!

Gender: 
Posts: 254

Subject: lidmaatschap
« Date: 2007-Oct-01 18:55:17 »

To

Rineke
Kleuter poster

Stalin
Global Moderator

 

Wel moderator, geen 
bestuurslid PNVD!

Gender: 
Posts: 254

Den dobre Roman, 
 

Jak se mate?   
 
(Gezien je naam dacht ik dat je Pools was). 
 
Hotlinken is niet toegestaan, althans ik als moderator accepteer het niet (anderen zijn daar
makkelijker in), omdat door hotlinken de andere server kan zien dat zijn artikel wordt gelinkt aan
een 'pedo-site'. Omdat pedo's niet zo populair zijn, om het nog maar netjes uit te drukken, kan je
dus beter dergelijke extra aandacht vermijden. 
 
Vandaar mijn oproep: niet hotlinken. Het is meer werk, maar beter voor de veiligheid van het 
forum. 
 
Mijn e-mailadres waar je me op kunt bereiken: 
lukashenko.82@mail.ru 
 
Groetjes 
 
Stalin

Je bent echt goed.  Je moet lid worden!  Ik wil je als medelid hebben.
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Subject: Re: website
« Date: 2007-Oct-01 11:38:24 »

Subject: Re: goh zeg
« Date: 2007-Sep-09 23:55:57 »

   

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

 

To Topic

Rineke
Kleuter poster

 

Bare, bald and puffy

Gender: 
Posts: 174

 To Topic

BANNED
Kleuter poster

 

Ik Stem de PNVD !

Gender: 
Posts: 163

  

 

Beste Rineke, de gevangene was de hoogintelligente Ilja Schmelzer en zijn websites 
zijn http://ilja-schmelzer.de/ (http://web.archive.org/web/20070505104500/http://ilja
-schmelzer.de/index.html ) en het Pedosexual Resources Directory 
http://paedosexualitaet.de/.  Echt goede pagina's.  Geniet van het lezen!  Wie hoort
bij http://childlover.org/?

Leuk dat je hem oppikt.


