Bericht over een incident
Aangifte
Failing accident?
Mislukking van een ongeval?
Met een sprong naar links kon ik mij even nog redden.
Een Jeep was over de witte rechte grens van de rijbaan
gereden, gedeeltelijk op de fietsweg rechts, waar ik
stond. Met 40 km/h reed hij direct op mij af.
Ik had niet vooruit gekeken, want ik was in gesprek met
een vrouw aan de overkant van de Noordeindseweg op
de hoogde van de nummers 30 / 32 en het straatje Vrijban, aan de rand van het volkstuinen-park ´Levenslust´,
had haar naar de ingang van het park gevraagd. Ik was
op een wandeling en wilde die voortzetten binnen in het
park Levenslust.
Tijdens het korte gesprek, de park in mijn rug, keek ik
dus naar Oost over de straat en niet vooruit naar Noord.
Plots hoorde ik een roep “Let op!”, zag vanuit Noord
een schaduw op mij afkomen, sprong instinctief terug
aan de kant en een groot auto raasde in geen 5 cm

afstand aan mij voorbij over de plek op de fietsweg,
waar ik 2 seconden eerder nog had gestaan!
De auto verdween daarna snel naar rechts in de GrafWillem-II-Laan. De achterkant van de witte Jeep kon ik
mij merken, en een grote groene plek op de witte motorkap,
toen de schaduw op me af kwam en langs schoot.
De Jeep reed van Noord naar Zuid.
Tijdens de korte vraag aan de dame en haar antwoord
verscheen uit de andere richting, van Zuid naar Noord,
een langzaam rijdend auto, klein en zwart, tussen mij en
de dame aan de overkant. Daarachter remde een tweede
auto, met een dame aan het stuur.
Toen de Jeep weg was, draaide deze dame het raam naar
beneden en zei: “Ik heb u al dood gezien. De bestuurder
van deze witte Jeep moet gek zijn!”
Dat gebeurde op vrijdag, de 2. okt. rond 16 h 15.
Duidelijk is, dat de Jeep had moeten remmen. Want op
de smalle straat kon hij tussen mij en de zwarte auto niet
door. Maar hij deed niet eens een poging om te remmen,
maar donderde met gas en brullende motor door.
Zonder mijn snelle reactie was het einde zeker een
dodelijk ongeval geweest.
Onduidelijk is de achtergrond van dit rijgedrag.

Toen ik links van de straat over de fietsweg in richting
Noord wandelde, kort voor het korte gesprek met de
dame aan de overkant, was op de lange geraden
Noordeindseweg geen enkel auto te verkennen. De Jeep
moet dus uit een zijstraat dichtbij gekomen zijn, dat hij
zo snel ter plaatse was.
Over dit incident heb ik al op woensdag, 7.okt., met de
agent Ad gesproken, als ik hem in de AH-passage
Emerald tegenkwam.
“Omdat het om een opvallend auto gaat, een Jeep met
wit-groene motorkap”, zei ik, “kent in het kleine
Pijnacker de politie auto en bestuurder misschien”.
Maar hij reageerde met “Zonder kenteken-nummer
kunnen wij niets met uw rapport.”
Per toeval zag ik de jeep een dag later, op donderdag,
8.okt. tegen 11 h, (6 dagen na het incident), geparkeerd
in de Graaf-Willem-II-laan staan, op de hoogte van de
nummers 17 - - 21.
Zo kon ik foto´s maken van deze unieke Toyota-Jeep
met een grote groen-bruine landkaart op de motorkap.
De kenteken-nummer is 49-JXG-5.
Ook van de plaats van het incident op 2. oktober heb ik
een reeks foto´s gemaakt, van alle kanten.

Zie bijlage beneden.
Omdat ik nu concrete data´s heb en de achtergrond van
dit vreemde incident onduidelijk is en opgehelderd moet
worden, doe ik aangifte tegen de bestuurder van de Jeep
49-JXG-5 en eis, hem in de TT-Test vragen te stellen
naar de achtergrond. www.TT.jaaaa.net . Dat is
beter dan speculeren.
De achtergrond kan van alles zijn, van een hoofd vol
van drugs tot een bewuste moordaanslag in opdracht
van derden. Bijv. in opdracht van de criminele
organisatie deepstate. De Truth-Test /TT-Test is bij de
politie bekend en geldt in de wetenschap en internationaal als de beste van alle beschikbare tests. Hem niet
gebruiken betekent, zich zelf de handen te binden.
Bijzondere situatie omrent de TT-Test:
Weliswaar dat de toppen van het machtssysteem de
inzet van TT verboden hebben, maar dat is nu nul en
nietig. Want dat gebeurde alleen, omdat sommige
toppen bang zijn, zelf aan de test te moeten en dan als
leden van een krankzinnig-criminele kring ontmaskerd
te worden, die de machtsorganen in kleinere en grotere
groepen geinfiltreerd heeft en TrojanHorses ver boven
geplaatst heeft. De naam van die grote internationale

kring is niet onbekend: deep state. Ook als groep van de
criminele bankers bekend, de groep van de criminele
miljardairs, krankzinnig ook met Satanisme en ritueel
kindermoord bezig. Dus het ergste van het erge, maar
toch zo goed gecamoufleerd en zo bekwaam, dat ze
tegen zwakke en onoplettende burgers zo ver konden
komen. Maar tegenover oplettende burgers en tegenover
de wetenschap kunnen ze zich niet verbergen. Daar zijn
ze intussen goed bekend, zowel met hun sterktes als
ook met hun zwaktes.
De treffendste naam voor hem heeft de wetenschap
bedacht: de groep van gewetenloze personen met
playing-pranks-schademaker-krankzinnigheid. Een
zieke 10%-hoek in hun hersenen dwingt hen, achter
camouflage continu boze streken te plannen en uit te
halen, grote schade te maken. Een erfelijk gen-defect is
de diepe, maar nu bekende oorzaak.
Sinds deze krank-criminele groep een niet verklaarde
oorlog met verbodene biologische wapens tegen de
wereldbevolking begonnen is, niet alleen tegen ons in
het kleine Nederland, maar OOK tegen ons, wordt ze
van alle kanten aangevallen, bijv. nu ook door de
nieuwe krant “Gezond Verstand”, die de krankcriminele PLAYING-PRANKS-SPELERS door

vakmensen aan de tand laat voelen. Daarbij komt dan
naar voren, hoe ze schaamteloos bedriegen. De
oplopende Corona-besmettingen produceren ze
eenvoudig door foute metingen. Niet dat Corona voor
zwakke mensen ongevaarlijk is. Maar ze overdrijven
mateloos en benutten daarbij getallen, die ze frauduleus
zelf produceren, zo als het hen past om te kunnen spelen
en paniek zaaien. Ze zijn gewetenloos en in een 10%hoek van hun hersenen echt krankzinnige kinderen.
Waarom, dat wordt op de website “der-gewissenloseMensch. jaaaa. net” wetenschappelijk verklaard. Ze
lijden onder de gevolgen van een defect gen, dat erfelijk
wordt doorgegeven: dppp-gen. (defect-playing-pranksprogram-gen causes the dppp-disease). Dus iets, wat de
wetenschap scherp ziet en bewijzen kan. Hun ´complotdenker´-gepraat is verdediging, die niet meer werkt. Wij
weten nu heel veel over deze hersenziekte en moeten
actie ondernemen. Men kan van een moord-machine
met multi-miljoenen koppen spreken, die het gevolg is
van het defecte gen. Dat onderstreept de dimensie van
het gevaar en de urgentie, om een genezing voor de
ziekte te vinden
En wij kunnen de leden van deze groep nu ook in de
grip krijgen, omdat wij hen bij hun kinderachtige
eigenschappen en zwaktes kunnen pakken en een
prachtige test hebben, om die zwaktes zichtbaar te

maken.
Uit onze uitgebreide ervaring komt keer om keer naar
voren, dat zieke personen, wanneer ze volledig onder
controle van hun zieke 10%-hoek staan, grove fouten
maken zoals tapsig onbekwame kinderen. Ze lijken dan
ook in hun houding en gedrag meer op kinderen dan op
volwassen mensen. Duidelijk laten ze angst zien en een
begin van vluchtgedrag, als ze alleen zijn tegenover een
sterke opponent. In groepen zijn ze moediger.
Wij hebben contact met mensen, die door deze vreemde
ziekte getroffen zijn, maar liever niet slachtoffer, maar
gezond willen zijn en ons tot in de details alles vertellen,
wat in hun speelt. Ze werken mee.
Dus aan het stadium van wetenschappelijke hypothese
en theorie zijn wij al lang voorbij. Het is een feit, dat het
in grote lijnen wereldwijd uniforme gedrag van de
krank-criminele personen uit een defect playing-pranksprogram voortvloeit.
Omdat ik – en dat niet eerst sinds gisteren – een van de
actievoerders ben (A),
en (B) bekend is, dat deepstate continu probeert,
tegenstanders door ongevallen uit de weg te ruimen, kan
dit achter het vreemde incident van 2. oktober staan.
Maar het moet niet.
Via de TT-Test, bewijzen van de binnenkant uit, kan

men snel erachter komen, wat het werkelijk was.
Deze sterke test is er. Het verbod, hem in te zetten, is
ongeldig. Ik doe aangifte tegen de Toyota-bestuurder en
eis, hem aan de test korte ja-nee-vragen te stellen.
“Had u op 2. okt. opdracht, een bepaalde voetganger
dood te rijden?”
en andere passende vragen meer.
De hersenen van de testpersoon wordt via EEG in de
gaten gehouden en antwoordt altijd (kan niet zwijgen)
en correct (kan nit liegen).
De vaardigheid te liegen ligt in een bijzonder hersencentrum,
in het truth-lie-decision-center, niet in het memory. Alle
mensen weten, dat ze een geheugen hebben, De meeste weten
niet, dat ze een separaat leugen-centrum hebben , het truthlie-decision-center. . Ze zijn van mening, dat het geheugen
beides kan, de waarheid spreken en liegen. Maar dat is
anders. Het geheugen kan alleen de feiten opslaan. Als het
lukt, de hersenen met het geheugen daarin direct te vragen,
via ja-nee-vragen en EEG-observatie van P300-golfpeak naar
boven, die een teken zijn van grote hersenactiviteit in reactie
“Ja”.antwoorden op ja-nee-vragen, dann krijgt men de feiten.

Nu de krankzinnige GamerGroup alle mensen met een
vaccinatie met onbekende inhoud bedreigt,
onder voorspiegeling van goede intenties,
maar zeker weten met krankzinnige intenties, is het

hoge tijd, de kopstukken en de TrojanHorses van de
krank-criminele groep aan te Truth-Test TT te hangen en
uit de machtsorganen te halen. Alleen dit is een
strategie, die snel en goed werkt.
Het niet doen is zwakte.
Met wetenschappelijke inzichten over de natuur van de
deepstate-mensen zijn wij nu veel sterker.
Zwakte kunnen wij ons niet langer veroorloven.
Gedreven door het dppp-fever, zijn de krankzinnige
personen altijd actief. Nu moeten ook wij actiever zijn
dan normaal. Rusten en rustig leven kunnen wij weer,
zodra wij de zieke groep overwonnen hebben, onze
machtsorganen schoon zijn en de zieken met
geneesmiddelen goed verzorgd.
Wat wij de GamerGroup alles ter last leggen, leest u op
www.deepstate-bedrog.jaaaa.net :
van MH17-bedrog met laten verdwijnen van de
gevonden zwarten MH17-dozen, het pure tegendeel van
de onderste steen naar boven halen
(bewijsbaar gevonden! Vraag de militairen van Malaisia, die ze van
de rebellen in de Oekraine kregen
(Video van de overhandiging was op internet, is verdwenen,

Wie heeft het video op tijd gekopieerd en kan het ons geven?)
en naar Rotterdam gebracht hebben, naar het JIT, Joint Investigation
Team. Het JIT heeft hen de dozen afgepakt, en ze kregen niets van
de inhoud te zien! Op de dozen moeten dus crime-bewijzen staan,
die de onderste-steen-naar-boven-praters onderdrukken willen. De
militairen zijn boos naar Malaisia terug. Dus bewijsbaar. De
militairen zijn getuigen van dit gebeuren.
De deepstate-pers zwijgt daarover. De deepstate TrojanHorses
zwijgen ook. Op de dozen moet bewijs van een MH17-stopover
recorded zijn, waar vreemde dingen gebeurd zijn, waar de MH17passagiers van Schiphol verdwenen zijn.
www.reconstructionMH17crash.jaaaa.net
Het nieuwe orgaan van de onafhankelijke pers : Gezond Verstand,
kan /moet dit schrijnende gebeuren onder de loep leggen en onder de
aandacht brengen en zo deepstate voor een stuk ontmaskeren).

Van seriemoord op senioren,
tot coronabedrog,
tot doden van tegenstanders via georganiseerde ´ongevallen´,
en meer:
U leest het op www.deepstate-bedrog.jaaaa.net
Het is verbazend, hoe lang ze met het opeenstapelen van
misdrijven weg zijn gekomen! Het hangt met de zwakte
van de burgers samen. Het hangt met de onzichtbaarheid
van de entiteit ´deep state´ samen. Men moet graven,
om door de camouflage door te stoten. Maar nu komt
tegenweer en tegenaanval op brede front. De krant
Gezond Verstand is één van de vele tekens daarvan.

Gezond Verstand komt tastbaar op papier en met
website en ledenforum. Iedereen kan medeeigenaar
worden, die voor 1 jaar iedere 2 weken de nieuweste
uitgave in huis haalt. Op korte termijn gaan overal
stickers kleven met : “ GEZOND VERSTAND” en het
webadres www. GezondVertand.eu , en iedereen gaat
kennis nemen van het bestaan van de nieuwe krant met
de prachtige en treffende naam.
De GamerGroep deepstate krijgt tegenwind, wordt uit
de shaduw getrokken in het licht. En dat is funest voor
de krankzinnige draak, die lacht en feesten viert,
wanneer hij schade kan maken. (Men moet het hebben
gezien!). Zulke kranke wezens kunnen alleen in het
duister bestaan. De duisternis is hen niet meer gegund.
Nu al zien veel meer burgers dan vroeger, dat ze hun
kinderen moeten beschermen tegen de door ziekte -door krankzinnigheid -- gewetenloze draak. Op korte
termijn zullen allen weten, dat ze bij de komende
verkiezingen niet meer op de TrojanHorses van de draak
mogen stemmen, degenen met de eerlijke gezichten en
de kwaadaardige intenties: De MH17-Spelers, de
Senioren-Killers. Erger kan het niet. Wij gaan de
burgers de tekenen van de ziekte via sprekende foto´s
voor ogen stellen. Onze websites en ook gedrukte
kranten gaan de scholende foto´s verspreiden.

De GamerGroup valt de natiestaten van binnen aan, via
TrojanHorses op hoge posten in de machtsorganen, die
steun krijgen van hun partisanen in lagere functies in de
machtsorganen en in machtsberoepen en in de
bevolking, alle gekenmerkt door de (bijna onzichtbare)
zieke 10%-hoek in de hersenen en daarom de passie, om
in (bijna onzichtbare) groepen boze streken uit te halen.
Omdat deze spelende groepen bijna onzichtbaar zijn,
door niet geschoolde burgers niet worden gezien, is het
passend en onomtkombaar, dat wij tegen hun

TrojanHorse- en partisanen-strategie een
antiwapen inzetten, dat hen ook van binnen
aanvalt en pakt en zichtbaar maakt: de
Truth-Test TT.
Omdat ik de politie bij het zoeken naar een profi-bende
van auto-dieven met relevante observaties heb
geholpen, verwacht ik snelle actie in de Jeep-zaak.
Dat de Jeep-aanval een raakactie van de auto-bende
was, is ook niet onmogelijk. Toch denk ik, dat dit minder waarschijnlijk is. De TT-Test zal het snel laten zien.
Gunt Niessen
Delft / Pijnacker
alle.eins@protonmail.com

… Jeep-foto´s beneden

Duidelijk de Jeep van het incident, die mij op 2.10.
om 16 h 15 bijna raakte. Nu op 8.10. 2020 om 11 h
geparkeerd in de Graaf-Willem-II-Laan. Vanuit de
Noordeindseweg verdween hij na het incident op
2.10.j.l. 50m verder om de hoek in deze laan.

Jeep 49-JXG-5 van achter in de Graaf-Willem-IILaan op 8.10.2020, 11 h.

Jeep 49-JXG-5 van achter

Ik stond op de hoogte van de vordere kant van het wit-rode bord links

midden op de fietsweg, tussen deze kant en de witte circel rechts,
en keek, met de rug naar het bord, naar de dame rechts aan de
overkant, toen ik dichtbij links plots een shaduw zag en de Toyota
vol over de hele fietsweg met 40 km/h voorbijdonderde, met sterk
motorlawai, dus foot op het gas.
Zonder de snelle sprong naar links was ik dood geweest.

Locatie van afstand, van Zuid naar Noord
De rode kleur van de fietsweg wordt bij de circel grijs.

Locatie gezien vanuit het straatje Vrijban

Locatie van dichtbij

Locatie gezien van Noord naar Zuid
Auto links op parkeerplaats.

Locatie gezien van Noord naar Zuid met 3 auto´s
Auto 1 links in positie van de auto van de dame, die na het incident
zei: “Ik heb u al dood gezien!”. Daarvoor bevond zich nog een auto,
midden in de witte cirkel.
Auto 2 rechts komt uit de Graaf-Willem-II-Laan.
Om deze hoek verdween de Toyota na het incident.

Locatie gezien van Noord naar Zuid met 3 auto´s
Auto 1 links in positie van de auto van de genoemde dame.
Auto 2 links daarachter geparkeerd, zodat de straat voor rijdende
auto´s erg eng wordt en voorzichtig rijden geboden is.

Links het markante huis nr.30 bij de plek van het incident.
Half op de cirkel een andere Jeep, die vaak in de Graaf-Willem-IILaan staat. Toen ik foto´s maakte, verscheen deze Jeep en is dus op
het beeld gekomen.

Locatie van West naar Oost gezien.
Achter het straatje Vrijban
www.mislukking-van-een-ongeval.jaaaa.net
www.deepstate-activities-and-truth-test.jaaaa.net

De noodzaak van
een nieuwe strategie

tegen deep state:
de Truth-Test- Strategie

De noodzaak van een nieuwe strategie
tegen de criminele
deepstate-organisatie,
die systematisch gebruik
maakt van de grote problemen,
geraffineerd uitgevoerde misdrijven
van de buitenkant uit te bewijzen.

De TT-Test-Strategie,
the Truth-Test-Strategy,

kiest de tweede weg:
bewijs vanuit de binnenkant.
Immers is de dader de beste
getuige van zijn misdrijf.

Langer dan 100 jaar al beleven de maatschappijen het terreur
van de deepstate-GamerGroup met de erfelijke dppp-ziekte,
(defect-playing-pranks-program-disease).
Met toepassing van de Truth-Test-Strategy is dat afgelopen,

www.mislukking-van-een-ongeval.jaaaa.net

www.deepstate-activities-and-truth-test.jaaaa.net

English

The necessity
of a new strategy
against the criminal
deepstate-organisation
using the big difficulties to prove cunning
money crimes and subtle killer crimes from the
outside to create head start and dominance

the Truth-Test-Strategy:
proof from the inside!
After all, the perpetrator is
the best witness to his crime.

