de vrIje wIl bestaat nIet, ook nIet bIj psychopaten

De vrije wil bestaat niet,

IS ER EEN SCHULD
Ronald Janssen is een narcist, een wolf in schaapsvacht, een psychopaat pur sang. Had hij er ook voor kunnen kiezen níét te
van een illusie: nee. ‘De vrije wil bestaat niet.’
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