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HUISREGLEMENT VOOR DE EROTISCHE ONTMOETINGSCENTRA VAN JAN BIK 

Definitie van ons "Erotisch ontmoetingscentrum" : Een ontmoetingscentrum, waar mensen 
elkaar willen ontmoeten, voor de vrijheid van geest, liefde en erotiek, zowel spiritueel als 
lichamelijk. Mensen laten elkaar vrij in bijna alle opzichten, zonder elkaars ideeën op te 
dringen, zonder elkaar lastig te vallen. 

Dat houdt dus automatisch in, dat je de beschaafde algemene omgangsregels in ere houdt. 
Mensen niet lastig vallen, niet dronken worden, geen drugs-habitus en geen drugs-gebruik. 
Omdat drugs, de onderlinge contacten verstoren. Omdat drugs (inclusief overmatig 
alcoholgebruik) de mens opsluit in zijn eigen wereldje, waardoor de mens geen oog meer kan 
hebben voor de wensen en de vrijheden van zijn medemens. 

Men kan in de bar de kamerhuur voldoen (50 per half uur en 75 per heel uur), als men zich wil 
terugtrekken met één of meerdere andere gasten. Men moet zich uiteraard van te voren 
vergewissen, of de andere gasUgasten, wel mee willen en op welke cond ities. Uiteraard 
moeten op de kamer, de wederzijdse wensen gerespecteerd worden, net zoals beneden in de 
bar. De kamer moet schoon en netjes achtergelaten worden. Schoonmaakmiddelen in de bar 
te verkrijgen. 

Men kan in de bar ook een drankje bestellen en betalen (alcoholische dranken in 
overeenstemming met uw eigen persoonlijkheid). Tot het niveau waarop u nog steeds oog 
heeft voor de wensen van de medemens ... 

U heeft allen als gast begrepen, waar wij de accenten leggen: volledige wederzijdse vrijheid 
van woord, gebaar en denken en je constant bewust zijn van het wederzijdse. Zoals vele 
wijsheren het formuleerden: "Heb je naasten lief, als jezelf'. Wel in de wetenschap en het 
besef dat een mens (net als de oergeest) zichzelf lief heeft boven alles en juist daarom deze 
'bijna onmogelijke .. .' opdracht voor jezelf ... 

"De oergeest schiep alles ter eer en verheerlijking van zijn eigen naam ... ". De oergeest 
verwacht niet anders van zijn schepselen. De oergeest keurt goed dat de mens zichzelf lief 
heeft boven alles. Maar de mens, die beseft dat eigenliefde de grootste, sterkste, 
allesomvattende, bijna enige kracht en drijfveer is van al zijn denken, doen en emoties? Zulk 
een mens zal zich dus bij alles, juist wat deze mens schijnbaar voor de ander doet, realiseren, 
dat deze mens het primair voor zichzelf doet... 

Dus met deze stelling worden alle instituten veroordeeld, vooral de religieuze, die te vuur en 
te zwaard, hun stellingen aan anderen trachten op te dringen ... Bijna geen enkel kerkelijk, 
religieus instituut heeft zich hieraan nooit schuldig gemaakt. Allemaal leerlingen die de 
essentie van de oorspronkelijke wijsheer, kwijt zijn geraakt, omdat zij opgingen in de 
eigenliefde en daardoor de 'echte' liefde, van de oorspronkelijke profeet (afgezant van de 
oergeest), niet eens meer begrijpen ... 

Welnu ... deze 'echte, onbaatzuchtige, nooit zichzelf zoekende liefde', zien wij gaarne als kern 
van ons ontmoetingscentrum. Daarin worden wij vooral geblokkeerd door een overheid, die 
hedentendage (en de hele geschiedenis door ?)alleen maar oog heeft voor geldelijk gewin. 
Die dus constant met uitsluitend juridisch-formeel denken, al het leven tracht te vermorzelen, 
dus vooral een erotisch-ontmoetingscentrum, waar men de kern van het leven tracht te 
waarderen. 

"Gij zult den oergeest lief hebben boven alles" (dat bent u, u kunt niet anders, u bent zijn 
evenbeeld). Dit is het eerste en grootste advies en het tweede advies dat hieraan gelijk is : 
"Gij zult uw naasten lief hebben als u zelven ... ". Aan deze twee adviezen hangt de ganse wet 
en de profeten. Voorwaar, voorwaar zeg ik u : "Al hebt gij de hele wereld, zo gij de liefde niet 
kent, zijt gij voor altijd verloren .. . ". 
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PROFIEL VROUWELIJKE LEIDING 

Onder vrouwelijke leiding verstaan wij een dame die "onze zaak behartigt alsof het haar eigen 
zaak is". Zij krijgt in wezen uitsluitend de bovengenoemde opdracht. Uiteraard hopen wij ook 
dat deze dame capabel is, vloeiend Duits spreekt (club Vlodrop), SVH (sociale hygiëne) heeft 
of zéér binnenkort haalt (1 mnd). Verder stellen wij op prijs dat zij de volgende eigenschappen 
bezit: Betrouwbaarheid, zelfkritiek, eindeloos geduld met vrouwelijke en mannelijke cliëntèle, 
oplettendheid, doorzettingsvermogen, ordelijk en netjes, verkooptalent (nodig alszijnde 
verbindingsdame tussen de cliëntèle), gezaghebbend en vooral plezier in het werk hebbend. 
Bij voorkeur een dame die het erg leuk lijkt een club te besturen. "Van je hobby je werk 
maken" is hierbij eigenlijk een must. Verder is de dame in deze functie in de praktijk een 
liefhebbende vader/moeder/lichamelijke/geestelijke verzorgster van alle cliëntèle. Dé 
vertrouwenspersoon en spil waar alles om draait. Haar ego houdt zij heel bewust in de gaten, 
omdat zij beseft dat 99% van het menselijk leven uit ego bediening bestaat. Boosheid, 
frustratie en ergernis is altijd omdat het ego gekwetst wordt etc. etc. Spreekt deze tekst u aan 
en bent u beschikbaar ? Bel dan onderstaand telefoonnummer voor meer informatie. Bij 
proefdraaien wordt u door JB persoonlijk begeleid en gecoached. 

Tel. 020-4203827 

MOMENTEEL GEVRAAGD: 

* Vrouwelijke leiding voor onze clubs in Haarlem en Vlodrop ! 

* Escort-dames voor onze internet catalogus ! 

--Nieuwschierig ? 
--Informatie of ons team compleet maken ? 

->Stuur dan nu een mail naar info@janbik.nl 
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