
This disease        
This disease is present, this disease of the brain is a reality, 
this brain disease does exist, which kan ruin the planet.                              DE   NL   GB

Earlier we have called it the devel disease,
because these people are laughing like devels when under each other, 
after having caused big damage, indirect and unseen.  
In the presence of other people, they are baring poker faces or behave 
extra friendly   in order to fool citizens and victims.
These crazy ones disguise themselves well. 
.
 xxxxxxxxxxxx  Translation is continued here  xxxxxxxxxxxxxxxxx

Diese Hirnkrankheit besteht
und die neue Erklärung, die wir vor 3 Jahren, 2017, gefunden haben, ist die Richtige,
Früher haben wir die kranken Sadisten und Lachteufel genannt.
Nun wissen wir mehr über die Prozesse im Inneren dieser Personen.
Jetzt nennen wir sie kranke Kinder in erwachsenen Körpern, 
die anderen böse Streiche spielen
und dabei häufig auch, so ungeschickt wie Kinder, dicke Fehler machen..

Merkwürdig scheint, daß sie häufig dicke Fehler machen, und doch nicht als gestört 
erkannt werden. Ist das ein Widerspruch?  Das ist eines der merkwürdigen Kenzeichen 
dieser Hirnkrankheit. Doch kann das so erklärt werden:
Diese Personen sind verrückt, echt verrückt. Denn den Planeten ruinieren, was sie als 
große Gruppe seit 120 Jahren getan haben, in großem Umfang, und womit sie nun, 
hightech benutzend, beschleunigt fortfahren, ist echt verrückt. Das ist irrational, schwer 
gestört, allein Resultat von Fehlern in ihrem Gehirn. 

Ze maken dikke fouten. Dat kan, wie oplet, steeds opnieuw beleven. Maar ze kunnen 
ook bliksemsnel corrigeren. Want ze zijn niet 100% gek. Alleen in een kleine 5%-hoek 
van hun hersenen zijn ze gek. In 95% van de hersenen zijn ze normal en kunnen 
prestaties leveren. Tussen hun gekke 5% en deze 95% kunnen ze heen en terug 
schakelen. De 95% corrigeren een dikke fout, die de gestoorde, gekke en onbekwame 
5%-hoek heeft gemaakt, tevoren slecht oplettende normale burgers de fout hebben 
ontdekt. Bovenop: de 5%-gekke personen (een nieuw begrip) handelen vaak in groepen. 
Wanneer een lid, onder controle van zijn kranke-kinderen-5%-hoek onbekwaam een 
dikke fout maakt, corrigeert een ander lid  onder controle van zijn bekwame 95%-hoek 

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-dezexziektexneeeexxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-dezexziektexneeeexxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-dezexziektexneeeexxde.pdf


de fout meteen. Niet oplettende burgers merken niets. Alleen wetenschappers, die met 
volle attentie volgen, zien de fout. En de correctie.
Bij deze vreemde krankheid hoort, dat de kranke 5%-hoek de baas is over 95%. Dit 
grote deel van de hersenen is de dinaar en geeft de krankheid de wereldbewegende grote
kracht. Alleen zo kon de gekke groep zo ver komen in richting wereldheerschappij. Ze 
zijn gevaarlijk dicht daarvoor.
Ze beschikken over top-wetenschappers, die met hun 95% normale hersenen grote 
prestaties volbrengen, in dienst van de kleine kranke 5%-hoek. Wetenschappers van de 
duivel, wetenschappers van de gekte. Een serie van lab-viren maken met gewenste 
eigenschappen behoort zeker  bij hun duivelse kunsten. Eerst zwakke virussen, dan 
sterkere, dodelijker voor meer mensen . Of virussen, die maar zwak lijken, toch dodelijk 
zijn voor alle gastvolkeren, en dit  door de kinderen van hen stiekem onvruchtbaar te 
maken, zodat de generatie van nu de laatste is.  De eigen kinderen geven de Hunnen 
tegenmiddelen, zodat deze de schade niet oplopen, en de ouders van de andere kinderen 
betalen hun onoplettendheid en missende vooruitblik over de mogelijkheden 
en de missende kennis van de aanwezigheid van een kwaadaardijke undercover-groep 
en het niet kunnen zien van de TrojanHorses zoals Rutte van die groep 
met het uitsteren van alle generaties van hen.
De TrojanHorses van de Hunnen in  de regering besluiten voor de ouders, dat de 
kinderen weer naar school mogen, waar ze elkaar besmetten en “groepen-immuniteit” 
opbouwen, zo Rutte, <om de kwetsbare alleroudsten  mensen tegen het virus te 
beschermen>”,  terwijl de kinderen met snel groeiende organen de allerallerkwets-
baarsten zijn voor virus-schade.  
Vreemde redenering van Rutte! Of niet? Hem aan de Memory-test naar zijn echte 
motieven voor deze redenering vragen . is gepast. Dat kan <change> opleveren. 
Hoe de wetenschappers van de duivel het gemanipuleerd hebben, zien wij eerst na jaren,
wanneer alles te laat is, indien wij ze nu niet oppakken en aan de Memory-Test 
bevragen. Dat kan. Maar dan moet wel een grote groep van burgers zich hierarchisch 
organiseren en actief worden. Dan komt <change>! Nog zien wij dit niet gebeuren. 

Wat overtuigt mensen, die deze 5%-ziekte nog niet kennen en nu daarvan horen, maar 
blijven twijfelen:  sprekende 5%-kranke!  Die bestaan ook. Soms halen ze gemene 
streken uit, vertonen dan alle tekenen van de 5%-krankheid, stralen na succes uit alle 
poren, laten ons wetenschappers hun blijheid zien – want ze praten met ons, geven 
eerlijk antwoord op alle vragen, die wij hebben – soms wil hun 95%-persoon af van de 
5%-gekte, deze druk in hun hoofd, weer te gaan zoeken naar potentiele slachtoffers in 
kwetsbare situaties, die ze schade kunnen berokkenen. Dan bijt hun geweten. Het 
flakkert. Soms aanwezig. Soms niet. Dan zeggen ze, dat  deze kranke drang, die nooit 
rust, hun leven ruineert. “Ik wil daarvan af! Ik wil normaal zijn! Hoe kan dat?”
Als wij hen vragen, hoe lang de lustgolven aanhouden, na een ´succes´, dan horen wij: 
“Een tot twee dagen. Later, wanneer ik het slachtoffer weer zie, komen de lustgolven 
terug. Maar minder sterk”. Als wij hen vragen: “Is uw activiteit, vallen te stellen en 



mensen schade te berokkenen, willekeurige mensen, die u niets hebben aangedaan, te 
vergelijken met streken uithalen van kinderen”, dan denken ze na en zeggen dan: “Ik 
denk, wel. Zo heb ik dat nog niet gezien. Deze verklaring past goed!” 
Als wij hen vragen, of ze anderen, die de lust-schademaker-krankheid ook hebben, 
kunnen herkennen, dan horen wij: “Vaak zie ik het meteen. Soms duurt het, moet ik 
langer observeren, tevoren ik het zie.”
“En hoe zit het met Rutte?”  “Die behoort zeker weten daarbij!”
“En hoe zit het met de paus Franciscus in Rome?”  “Die behoort ook daarbij. Die heeft 
een rijk lustleven!”

Normale mensen kunnen de tekenen van de 5%-krankheit niet zien – niet zonder 
scholing –  omdat deze tekenen onopvallend zijn en snel weer verdwijnen. 

Zo leven normale burgers samen met een behoorlijk grote groep van lust-schademakers, 
die ze niet zien. Zo leven ze in een wereld, in die grote schadegebeurtenissen op vele 
velden elkaar dicht volgen, waarvan ze de oorzaak niet begrijpen. Tegen die ze zich dan 
ook niet weren. Ze slikken gigantische schade, omdat ze niet zien, dat het gemanipuleerd
is. Omdat ze denken, dat het anders niet kan. 

Bijvoorbeeld de olie-industrie. Bijvoorbeeld de auto-industrie, die miljarden auto´s 
produceert met tank en explosie-motor. Met tank voor olie-producten. En nu auto´s met 
electromotor en dikke en dure batterijen. Het bekendste electro-auto is <de Tesla>, 
honend benoemd naar de grote uitvinder Nicola Tesla, wiens kleine en krachtige 
stroomgenerator de schademaker-undercovergroep 1932 heeft geroofd, de toen 90-jarige
uitvinder Nikola Tesla met geweld heeft afgepakt, om de nuttige generator te vervangen 
door bezine-tank en benzine, en nu gedeeltelijk door dikke dure batterijen. Triljarden 
Dollars hebben de burgers sindsdien betaald, vaak een derde van hun inkomen, voor de 
valse auto´s, die veel schade maken, lawaai en luchtvervuiling, zonder de geroofde 
stroomgenerator van Tesla, met die ze gratis hadden kunnen rijden. Waarschijlijk komt 
de energie uit elektronen-splitsing. Over 12 trappen maakte Tesla electronen heet in zijn 
box van 65 x 20 x25 cm, dat is bekend. De geroofde stroomgenerator blijft in de kelders 
van de schademaker-groep, wordt niet ingezet. Nabouw is verboden. Daarop staat ´de 
geheime dood´.  Vermoorde nabouwers zijn bekend. Bij ons wetenschappers en ook op 
het Internet. De nabouwer uit München!  Bekend bij ons. Niet bij normaalburgers. Die horen 
desnoods over de leugen-pers, dat het weer om een complot-theorie gaat. Dan worden ze 
onzeker en doen weer niets. 
Een nabouw-commune van 1000 vakmenen zou een mogelijkheid zijn. Te groot, om alle
1000 onopvallend te vermoorden.  Dan zou Tesla´s stroomgenerator snel terug zijn. 
Maar het gebeurt niet.
Ook al is bekend, welk lid van de gestoorde en kwaadaardige groep de rover was  – de 
munitiefabricant C.G. Morgan was de rover –  weinige burgers pikken dat op.  Tot 
vandaag niet genoeg voor <change>.



Duizende leden van de kranke undercover-groep zijn miljardairs geworden met 
inkomsten uit olie- en valse auto-industrie. Sommige hebben met big money de media´s 
deels direct opgekocht, deels indirect veroverd: dik geinfiltreerd. Ze vormen nu de 
leugenpers en dikteren, wat de burgers denken moeten:  bijv. “Het Morgan-Tesla-verhaal
over de geroofde stroomgenerator is ´complot-theorie´ ”. Te vele normaalburgers slikken
dat. Anders zou <change> dicht bij zijn.

De burgers zien de schademaker-groep niet. De kinderen leren niets over haar op school.
De studenten weten niets daarvan. Daarom vragen ze ook niet “Hoe groot is deze groep?
En hoe is ze georganiseerd? Heeft deze groep een geschiedenis?”

2.500 jaar geleden kwam een nomadenvolk uit de steppen van Azie, trok richting Kau-
kasus, splitse zich daar:  de Witte Hunnen trokken verder naar China. De Zwarte Hunnen
bleven tussen Kaukasus en Zwarte Zee, hebben daar het koningrijk “Khasaria” 
opgericht.  Deze staatsvorm, met een koning aan de spits, hebben ze bijbehouden, ook in
de ondergrond. Ze zijn hierarchisch georganiseerd, met vorstenfamilies Rothschild, 
Rockefeller en Morgan, en een geheime koning aan de top, naar wiens woorden en 
bevelen alle luisteren.  Effekten van zijn woorden hebben wij wetenschappers voor 10 
jaar gezien. Grote opwinding en groot lust-betoog in 5%-kranke kringen: 
“Na ons WW2 volgt nauw WW3. U zult WW3 nog meemaken!”  Nu is het zo ver. 
Corona laat groeten! En 5G, dat wordt uitgerold. Met dikke lust in de stem praten de 
lustschademakers nu daarover, dat het 5G-netwerk, voor mobile communicatie totaal 
overbodig,  wordt uitgerold. Want ze weten, wat erin zit. “De vele miljarden Euros voor 
de vele platte 5G-antennas met sterke en snelle lasers daarin voor complete controle 
over het land zijn goed besteed, want onze buit zal gigantisch zijn.”

Een opvallend kenmerk van vele Hunnen:  het erfelijke KillPPP-Gen, een PPP-Gen met 
2 defecten.  Defect 1: Het aanvalsprogramma ´streken uithalen´ (=PPP, playing pranks 
program) loopt het hele leven door. Defect 2:  het programma loopt zonder 
schadebeperking, die bij gezonde kinderen wel daarbij is. Belmannetje spelen, dat doen 
kinderen. Bij meer schade worden ze door het schadebeperkingsprogramma gebeten. Ze 
hebben ´geweten´. Dat zit in hun gezonde 5%-hoek.  
Van een geweten hebben lust-schademakers geen last. Ze hebben geen geweten, kunnen 
doorgaan met schade maken en stoppen alleen bij gevaar en schade voor zichzelf.

De Zwarte Hunnen vielen om 400 n.Chr. Europa aan, werden 451, toen onder de Koning
Attila, de Hun,  teruggeslaan, en trokken 1376 opnieuw van Khasaria richting Europa, 
gingen  onder valse naam binnen Europese volkeren meer en meer in de ondergrond, 
hebben 1897 op het <Zionisten-Congres> in Basel besloten, Europa van binnenin te 
veroveren, hebben nu een mini-staat in Basel, met headquarter en planningstaf voor hun 
stille oorlog, infiltreerden de machtsorganen von de volkeren, organiseerden WW1 en 
via TrojanHorses WW2 en zijn nu met WW3 bezig, een ´stille´ hightech-oorlog met 



viren en 5G-straling:    

5G verzwakt
Corona pakt.

Het WW3-spel van kranke kinderen in volwassen lichamen kan de planeet fataal 
worden.   We need <change> . De kranke kinderen zichtbaar maken is stap 1.
Niet de kranke personen, maar de ziekte in de hoofden zien wij als vijand.
De toppen van de kranke groep oppacken, met de Memory-Reader  ( www.Memory-
Reader.jaaaa.net ) testen en genezen!
Dat is de taak, die voor ons ligt.
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