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Gele Hesjes
met Management (mM)
Wat wij tot nu toe hebben gezien is:
heel veel protesterende burgers, die heel weinig bereiken.
Merkel, Macron en Rutte zitten er nog steeds. Niet eens op
hoogverraad met MT* getest, wat na de beschuldigingen door serieuze
System-Insiders volgens ons al lang had moeten gebeuren, en maar

een half uur duurt. Niet te spreken van afgezet.
(*MT = Memory-Test, goed, snel, betrouwbaar).

Hoe is sneller meer te bereiken?
Met management, met concentratie op feiten.
Met concentratie daarop, feiten te verspreiden, belangrijke inhoud. De Gele
Hesjes hebben geen hierarchische bevelsstructuur nodig, om dit voor elkaar te
krijgen, maar wel management, om fouten te vermijden en zich op de juiste punten
te concentreren, om het criminele bewind uit te wisselen tegen een eerlijk bewind.
Geen eindeloos geklaag over te weinig geld krijgen en te hoge belastingen.
Daarmee kan men een crimineel bewind niet omverwerpen. Maar wel door met
feiten aan te tonen, dat bewindsleden crimineel zijn, dat ministers en Minister
President met leugens en bedrog bezig zijn en enge betrekkingen hebben met
RoRo, de Satanisten-achtergrondgroep Rothschild-Rockefeller, die in een
Sataanscult geregeld gevangen kinderen gruwelijk martelt, slacht en opvreet. Erger
kan het niet. Rutte was op een Bilderberg-ontmoeting, bewezen!, en in het geheim
ook nog, waar op de voorgrond onschuldige en op de achtergrond de gruwelijkste
dingen gebeuren. En hij heeft deze paarde-lach, die vele mensen met die afwijking

vertonen. Vreugde bij schade van anderen! Omgedraaide lust! Omgedraaide
wereld! Er zijn tal van insiders, die berichten, wat er in RoRo-kringen geregeld
gebeurt, die zelfs rapporteren in video´s op Youtube. Maar wij horen de Gele
Hesjes niet daarop attent maken: www.dvm-tv.com. Ronald Bernard is daar de
sprekende insider. Dát zijn feiten, die tellen. Het gezicht van de daders achter het
masker laten zien!
Het nieuwe management: Wij vormen Duo´s met megafoon, die op Gele-Hesjesdemonstraties over een afstand van 15 m gesprekken voeren over inhoud, die telt,
over bewezen feiten, dat sommige regeringsleden corrupt crimineel zijn, RoRohoogverraders,
dat ze de burgers satanisch bewust uitknijpen door geld-manipulaties, belasting- en
kostenverhogingen,
dat ze technische innovaties onderdrukken, waardoor de bevolking om meerdere
100 miljard Euro rijker kan worden,
vooral in verband met redden van de overbodige vervuilende olie-industrie, die
continu veel geld uit de zakken van de burgers zuigt, wat iedereen voelt,
dat ze via infiltratie in de toppen van patentbureau´s belangrijke patenten van
burgers door extreem-bedrog verhinderen, technieken, die grote vooruitgang gaan
brengen, indien aanwezig,
dat ze, satanisch-bewust, ons voedsel met Montesanto-Bayer-producten
verkwanselen, en met honderden E-nummers “verrijken”, waarvan meer dan 50%
schadelijk zijn.
dat ze, satanisch-bewust, terroristen-spelen organiseren, met toneelspelers met
zwarte baarden, die eerst bommen leggen, om gewetenoos en met grote lust,
mensen te doden, die zich dan omkleden, zonder baarden, en bloedige verbanden
aanleggen en de slachtoffers spelen (fotobewijzen daarbij uit het boek van een
Zweedse auteur: Ole Dammegard)
dat ze, satanisch-bewust, killer-spelen spelen zoals MH17, waarbij Rutte de taak
kreeg, het mega-misdrijf te vernevelen, volgens onze informaties via de nu
opgedoken Ukraine-video. Volgens ons was Rutte geinformeerd, dat het bloed van
de 300 slachtoffers al was gestold, dus ze waren al langer dood, toen de MH17
werd afgeschoten kort na elkaar eerst door 2 MIG-jagers (groot kaliber, zichtbare
grote kogel-inslagen in de romp, feit 1) en door de BUK-raket (kleine gaten in de
romp, feit 2). Rutte heeft over deze informatie gezwegen. Ergo?
(feit 1 en feit 2 passen bij de uitspraken van de ooggetuigen in de video van een
Nederlander, die in de Ukraine zelf op zoek ging naar de MH17-waarheid. Zware
letsels van de doden, zonder bloed op lichamen en kleding is het belangrijke feit 3,
over dat de getuigen in de video verbaasd spreken, bevestigd door video-beelden

van de doden: hun bloed was al gestold, toen het vliegtuig dubbel werd
afgeschoten, precisie-werk van de 2 MIGs en de BUK, dus georganiseerd.
Conclusie uit feit 1, 2 en 3 : een killer-spel. Rutte weet daarom en heeft theater
gespeeld, volgens ons, om ons iets anders voor te spiegelen. Dat past bij zijn
Bilderberg-bezoek, bij Appeldoorn (zie beneden), bij zijn de burgers uitknijpen,
hen arm maken, bij zijn open steun voor de vervuilende RoRo-olie-industrie, bij
zijn <het bindend referendum van tafel vegen> , bij zijn paarde-lach en een hoop
van andere negatieve Rutte-punten. Niet voor niets halen wij hem aan de Memorytest. Indien hij niet vrijwillig komt, halen wij hem met politie.
Een kleiner exemplaar van een vermoedelijke misdrijf van Rutte, maar van
dezelfde soort, was het vernevelen van de terreuraanval in Appeldoorn met
“maar” 6 doden in 2009. Het kabinet Rutte-Verhagen, dat in 2010 aantraad, greep
niet de kans, het misdrijf uit 2009 op te helderen en de schuldigen te straffen.
Rutte´s regering was en is niets anders dan de voortzetting van de oude regering
met een ander boegbeeld. RoRo-schouwspeler-terreur inbegrepen. 2014 met
MH17 een beetje groter. In 2009 voer de terrorist in zijn auto met hoge snelheid in
de toeschouwers dicht bij de koets van Beatrix en Willem Alexander en Maxima
en knalde in de buurt tegen een ijzer hek. Volgens de kranten en de regering stierf
de terrorist bij de crash. Maar ook hier was de inzittende in de auto al voor de
aanslag langer dood. Meer nog: hij heeft nooit geleefd. Het was namelijk een pop,
met op zijn voorhoofd en in de xxxxxx* haren rode verf. Getuigen hebben de
mannelijke pop gezien, seconden na de crash aan het hek. Kennelijk speciaal
gemaakt voor dit killer-spel (wij willen weten: welke groép heeft de pop gemaakt
…. en wij ontraadselen dat. Hoe? Door een reeks van bevragingen met de
Memory-Test. De MemoryTest-Computer is een echte Detectief-Computer). De
auto werd automatisch gestuurd. Aan het stuur zat dus het terreurspelen spelende
machtssysteem. Rutte heeft iets uit te leggen, aan de Memory-Test. In de M-Test is
liegen onmogelijk. *) Als Rutte de kleur van de haren van de pop weet, heeft hij
nog meer uit te leggen. Daders kennen details van hun misdrijf. In de test wordt de
verdachte naar details gevraagd.
Ook hier gaan de ´Gele Hesjes met Management´ op de feiten hameren. Bij de 6
doden in Appeldorn en bij de 300 MH17-doden in de Ukraine. Wat zijn de
bekende feiten? En wat zijn de verzwegen feiten? Welke rol speelden Rutte en verdere
personen in het machtssysteem bij het vernevelen en verzwijgen van feiten?
Rutte´s sterke woorden in 2014 klinken nog in aller oren “de onderste steen moet naar
boven”. 5 jaar verder, Rutte´s huwelijk met energie-goeroe en groene-energieshouwspeler Diederik Samson intussen vergeten, de energie nog niet groen, ligt ook de
bewuste steen nog diep onderin. Rutte´s sterke woorden waren maar theater-donder.

Officieel komen de feiten nooit op tafel, als het machtssysteem de dader is en in de zadel
blijft. Vanzelfsprekend! Het omvallen van het machtssysteem kan een half eeuw duren.
Zelfs langer. Willen wij zo lang wachten? Of willen wij de waarheid in een half uur? Zo
lang duurt een Memory-Test. Iedereen mag kiezen: een half eeuw of een half uur.
Wetenschap en slimme techniek versnellen het proces!
Met onze kennis van feiten is onze voorspelling: de M-Test gaat onthullen, dat de
aanval op MH17 en via MH17 op Rusland en op Europa georganiseerd werd door de
RoRo-achtergrondgroep, de Money-Maffia, en het doel had, conflicten met Rusland te
provoceren. Valse flag operatie. RoRo de dader, Rusland de beschuldigde partij. Rutte
kreeg in het killer-spel de rol, de daderschap van RoRo te vernevelen. Wij voorspellen:
in Rutte´s memory staat geschreven, van welke RoRo-personen hij de opdracht kreeg.
Die laten wij dan ook oppakken. Die bijftniet ongeschoren.

De RoRo-Statanistengroep is ook sterk in USA:
Ook daar heeft ze dezelfde soort van terreurspelen georganiseerd. Intussen
bewezen. 9/11 ! Intussen bewezen. De vast besloten veteranen-groep (Trump is
ja ook een veteraan) heeft ingegrepen en de daders gedwongen, de feiten te
biechten.
Satanisch-bewust hebben Bush en Cheney in samenspel met het RoRoheadquarter BIS in Basel het 9/11-killerspel voorbereid, doorgetrokken en
verneveld. Intussen zitten zij in de gevangenis en daar voor Trump´s militairrechtbank. Zij hebben omvattend gebiecht (dus: uit sterke vermoedens zijn
bewezen feiten geworden). Zij hebben het 9/11-killerspel voorbereid,
doorgetrokken en verneveld, en, satanisch bewust, benut, om de US-burgers en de
NATO in de Iraak-oorlog te sleuren, die miljoenen oorlogsvluchtelingen naar
Europa heeft gedreven. Dat behoord(e) bij de Sataanische plan van RoRo met
doelen in USA, doelen in het Midden-Oosten en gelijktijdig doelen ook in Europa.
Het is dus een grote satanische kracht, van die de Europese tak met de
vermoedelijke RoRo-hoogverraders Merkel, Macron en Rutte een onderdeel
uitmaakt.
Over grote samenhangen hoorden wij de andere Gele Hesjes weinig spreken.
In Duo-Gesprekken met Megafoon gaan de ´Gele Hesjes met Management´
daarover uitgebreid praten. Samen gaan ze beraden, wat wij met nog meer steun
van de bevolking kunnen doen, om het tij te keren. Gele Hesjes met Management
gaan zich daarop concentreren, uit dichte vermoedens feiten te maken en die dan
verspreiden, in Duo-groepen iedere week in vele steden. En op verdere werkende
manieren, bijv. met eigene kranten, bijv. met www.A-Krant.jaaaa.net .
De Duo-sprekers gaan uitgebreid vertellen, waarom wij het proces, “ van vermoedens
naar feiten” met techniek versnellen moeten: Tussen 1961 en 2019 bleef de dader van
de J.F.Kennedy moord officieel onbekend. Gedurende 58 jaar! Gedurende meer dan een

half eeuw. Nu het machtssysteem in USA is omgevallen, is de dadergroep plots bekend:
het machtssysteem was de dader, precies: een kwaadaardige CIA-groep in het
machtssysteem, door RoRo-personen gedomineerd, met Bush sen. als leiding gevende
CIA-figuur daarbij. Bush sen. heeft voor het militair-tribunaal van de Trump-regering
gebiecht. Bush sen, na Johnsson dan zelf US-President, was het hoofd van de
JF.Kennedy-assassination! Een moordenaar als President van het machtigste land op de
planeet ! In een maatschappij, die op de oude manier werkt, kan zoiets gebeuren. In het
halve eeuw sinds 1961 hebben Bush en zijn RORO-ACHTERGROND talrijke verdere
misdrijven kunnen plegen, de lijst te lang, om die hier alle op te tellen.
Niemand heeft hoorbaar genoeg daarop heengewezen, dat “Bush” een naam uit de
planten-wereld is en tot de groep van de Khasaren-namen behoort, tot de Crypto-Jodennamen, en de persoon Bush daarom onder de loep moet worden gelegd. Door dit
verzuim kreeg deze man met de hersenafwijking en de omgedraaide lust de ruimte, om
een kwaadaardige virus in een laboor te laten maken en te verspreiden, dat meerdere
miljoenen mensen pijnvol heeft gedood: AIDS ! Voorkennis over Crypto-Joden, die geen
Joden, maar RoRo-Khazaren zijn, werd niet benut. Gaan wij het nu anders doen?
Nu is weer een superbug opgedoken, candida auris zijn naam. Binnen 4 jaar heeft hij
zich over grote delen van de wereld verspreid, zit in alle ziekenhuizen, is immuun tegen
alle middelen van de schoolmedicijn, heeft al vele mensen gedood .Over deze
paandemie zwijgt het machtssysteem. Is de nieuwe superbug ook in een laboor
gemaakt? Dat weten wij nog niet. In ieder geval heeft hij met RoRo te maken, namelijk
met de kranke RoRo-politiek, via Montesanto omgezet, om de boeren te verleiden, met
Roundup en fungiciden te werken, die het bodemleven vernietigen. Nu kan Candida
auris, een schimmel, een fungus, die immuun is tegen fungiciden, zich zonder
concurrentie uitbreiden, ook de mens aanvallen, in zijn lichaamscellen indringen. Van
binnen vreet hij de cel op en vermeerdert zich. Dan attakkeert hij de buurtcellen. Een
soort super-kanker. Zo vreet hij zich langzaam door de organen, totdat de patient dood
is.
De 10 bekende schimmels van de soort Candida, die kanker veroorzaken, kan men
bestrijden. Met de nieuwe soort 11, de soort candida auris, hebben wij een ergere
tegenstander en moeten wij nog experimenteren. Er is nog te weinig bekend ….......
De RoRo-groep, die superbugs produceert, om schade te berokkenen, is zelf een soort
superbug. De gevaarlijkste van allen. Na behoorlijk intensief en langdurig onderzoek
kunnen wij, ons op bekende feiten baserend, verklaren, hoe deze gevaarlijke superbug
tot stand is gekomen. Door een erfelijke mutatie, die op twee plekken in een geen in het
DNA iets heeft kapot gemaakt. Om dit al hier te zeggen. Om welk geen gaat het? En
welke plekken, verbonden met zinvolle functies, zijn kapot geraakt?
Feit 1 is algemeen bekend: kinderen beschikken over een spelgedrag “streken uithalen”,
in het Engels “playing pranks”. Dit gedrag is overal uniform en zit in de genen. Het ppp-

programma zit in de genen.
In het spelgedrag kan men 3 fasen 1, 2, 3 onderscheiden
en 2 daarover zittende processen:
4. inschakelen (met rond 7 jaar) en uitschakelen (met rond 10 jaar) van “met veel ijfer en
veel lol streken uithalen” , afhankelijk van de leeftijd.
5. schadebeperking bij de streken. Immers, het gaat om de emanipatie van de kids, de
volwassenen laten zien “Nu moeten jullie met ons rekenen!” Volwassenen aanvallen,
ergeren en een beetje schade maken behoort daarbij. De schade mag alleen klein zijn.
Het huis van de buurman in de fik steken wordt door het schadebeperkingsprogramma
verboden. De bel van de buurman drukken en zich verschuilen, dat mag. Dat is
aanvallen en een beetje schade maken, zijn rust verstoren. Dat mag.
Fase 1 in het spel is: een aanval voorbereiden. Wie aanvallen? En hoe?
PPP zorgt voor ijfer, sterke motivatie van de kinderen, en beloont hen al bij de
voorbereidingen met veel lol. Lol verbindt. Samen wordt het doelwit bepaald en al veel
gelachen. De lolbeloning, die in de kinderhersenen door ppp uitgedeeld wordt, verbindt
de kinderen al in fase 1 tot een groep, in die samenwerking eenvoudig is, daarom plaats
vindt. Ze steken hun hoofden samen en beraden. Zijn ze daarmee klaar, hebben ze het
doelwit bepaald, dan hoogspaning, dan
Fase 2 actie, de aanval. Bij een oude buurman, slecht bij been, bellen een verschuilen.
Lukt het, de buurman naar beneden te lokken, de deur laten openen, en zien ze hem
woedend worden, omdat er niemand te zien is, dan komen ze, voor lust schrijnend, uit
hun verstekken en rennen juichend weg. De exploderende lust in het moment van
“aanval gelukt” is en kenmerkend onderdeel van het hele proces.
3. de golven van lust houden een halve dag, de hele dag of zelfs meerdere dagen aan,
klingen maar langzaam af. In deze fase hebben de kinderen behoefte, samen te komen en
hun streek te vieren, te lachen en gelukig in de wolken te zweeven. De opa heeft de
streek al lang vergeten, of zelfs daarover gelachen. Maar in de kinderhersenen is er nog
heel veel echo. ppp beloont hen voor hun emancipatie-spelen echt rijk. Deze verhouding
van overschietende lust bij kleine oorzaak is ook kenmerkend voor het proces. Straks
gaan wij dit kenmerk terug vinden bij streken van volwassenen.
Feit 2: Groepen van volwassenen bestaan, die met veel ijfer en lust aanvallen op andere
mensen a) plannen, b) doorvoeren c) in geheime circels hun geslaagde aanvallen vieren.
Het is waar, dat deze kringen hun aanvallen meestal met buit maken verbinden, met
bedrog, met roof, zodat men in eerste instantie vermoeden kan, dat zij hun aanwinst
vieren. Toch zijn de lustuitingen zo enorm en vaak disproportionaal, dat men snel
twijfelt. Bovenop concentreren de daders zich in hun gesprekken onder elkaar achter
gesloten deuren weinig op de buit en zo sterk op de schade, die ze hebben berokkend,
dat men snel door heeft: dat is de bron van hun lust. Daarvoor belonen hun hersenen
hen. Precies zo als bij de kinderen. Zo intensief en zo langdurig bij een kleine buit stil
blijven staan, en extreme lust vertonen, is niet normaal. Bij een normale psyche zou de

mens snel zeggen. “Goed, de buit is binnen, jammer, dat de andere een verlies heeft
geleden!” Niet zo de dader, wiens binnenleven van ppp-disorder beheerst wordt. Voor
die is juist de schade van de andere het belangrijke. Getoonde lust betekent “Streek
gelukt!” Door “Streek gelukt!” komen de lustgolven, “Jammer, dat het doelwit een
verlies heeft geleden” zou zo een dader nooit zeggen.
Ook kan een mens, die een gevangen kind martelt, hem bij levende lijf een arm of een
been afzaagt en helemaal geen geldwinst daarbj heeft, integendeel, dat niet uit
winststreven doen. Zoals George Sorros dit weer en weer heeft gedaan, bewezen, de foto
´s gaat iedereen nog zien, die Trump´s soldaten hebben geschoten bij de arrestatie van
Sorros in zijn torture castle in Zwitzerland, dicht bij de BIS-Bank van RothschildRockefeller, de draaischijf van al die misdrijven, zowel met geld als met kinderen.
Geldwinst was niet het motief van Sorros, om kinderen te martelen, maar lustgewin.
Geld heeft hij daarmee niet gewonnen, In tegendeel. Nu is hij al zijn geld, 30 miljard of
meer, kwijt. De US gaan het intrekken. Lustwinst was ook zijn motief bij al zijn
rooftochten, die tot deze geldberg hebben bijgedragen. Geldwinst was de mooie
bijvangst. Lustwinst door schade berokkenen, waarvoor de zieke hersenen zo
overvloedig beloonde, was de drijvende kracht.
Feit 1 en feit 2 passen kongruent op elkaar, als men in rekening stelt, dat het
deelprogramma schadebeperking (punt 4) is uitgevallen, door mutatie kapot, en de
daders met veel lust en zonder geweten kunnen doorgaan met schade berokkenen.
En dat punt 5, uitschakelen van ppp met rond 10 jaar, niet heeft plaats gevonden, zodat
het programma <streken uithalen> het hele leven van Sorros is doorgelopen.
Al die misdrijven, die Sorros gepleegd heeft, zouden in de kiem gesmoord worden zijn
door benutten van aanwezige voorkennis a), en dan testen met de M-Test, b)
Van welke voorkennis kan men bij Sorros gebruik maken? Zijn echte naam is Georg
Schwarz. En de kleurnaam Schwarz is een klassische Khasaren-Naam. Een Crypto-Jode.
Zulke personen moet men onder een vergrootglas leggen

Wij gaan nog hoorbarer dan nu aankondigen, dat machtspersonen, die verdacht
zijn, van boven uit de regering strafdaden gepleegd te hebben, aan de memory-test
moeten. www.memory-test.jaaaa.net Strafdaad <superbugs creeren> daarbij. Met
de memory-test kan men vermoedens tot feiten maken.
En we gaan hoorbaar met megafoon beraden, hoe wij vermoedelijke strafdaders,
die natuurlijk niet aan de test komen, maar weglopen willen, toch, dan even
gedwongen, maar heel legaal, aan de test halen: met politie. Want wat is de
wetteljke taak van onze eerlijke politie-mannen? Misdadigers arresteren in 2
stappen a. en b.
a. een verdachte oppakken, zo nodig ook met dwang, indien de verdenking tegen
hem goed onderbouwd is, na aangifte door burgers, met goede onderbouwing
daarbij (of na eigen observering van een strafdaad),

b. de verdachte verhoren.
b1. is het resultaat van het verhoor <de verdenking is vals>, dan vrijspraak.
b2. is het resultaat van het verhoor <verdenking bewezen>, dan arrestering en naar
de rechter, die de straf bepaald na eigen check van de feiten.
Bij het verhoor mag de politie de verhoor-methoden en verhoor-middelen na eigen
verstand van zaken bepalen.
Indien een verhoor-methode van kringen boven in het machtssysteem verboden
wordt, dan is dat illegale manipulatie van ons rechtssysteem, bedoeld, om boven
corrupt te kunnen ageren en niet gepakt te worden. Zulke verboden kunnen
groepen van integere politie-mannen negeren. Daarbij staan wij burgers,
georganiseerd in de Gele Hesjes, gesloten en vast beraden achter hen.
Indien een test met slimme electronica van wetenschappers in universiteiten rond
om de wereld als de beste en veiligste aanbevolen wordt, - dat is bij de MemoryTest, ook CIT-Test genoemd, het geval - , dan zijn ze zelfs verplicht, hen toe te
passen, ondanks verboden door criminele groepen boven op de ladder in het
machtssysteem, ondanks van verboden van RoRo-groepen boven.
Gele Hesjes met Management gaan zich daarop concentreren, uit dichte
vermoedens feiten te maken door
1. in Duo-gesprekken met Megafoon de te nemen stappen te bespreken en aan te
kondigen. 2. integere politie-mannen in EP-Groepen te organiseren (in groepen
van Eerlijke Politieagenten), 3. hen in het doorvoeren van een Memory-Test te
scholen (is niet moeilijk, korte scholng voldoende), 3. tegen een eerste (een
tweede, een derde …) sterk verdachte persoon (vermoedelijke RoRo-Persoon) bij
een regionale EP-groep aangifte te doen, met goede onderbouwing daarbij. 4.
door tijdens aanhouding en verhoor en M-Test van de target-persoon achter de EPGroep te staan, zodat ze haar wettelijke taak onbelemmerd van criminele
structuren boven uit kan voeren. 5. resultaten van verhoren in wekelijke meetings
via Duo-gesprekken bekend te maken, nog zonder volle namen te noemen, 6. in
Duo-gesprekken straffen van RoRo-personen bekend te maken, dan met volle
naam, na veroordeling door eerlijke rechters, die wij in ER-groepen organiseren
(in groepen van Eerlijke Rechters) analog met EP-groepen.
Er is veel werk voor de boeg, want de doordringing van het machtssysteem met
RoRo-Personen is ver gevorderd. Gelukkig gaat het vervangen van vermoedens
door feiten middels de M-Test snel, en zelfs heel snel, wanneer een bewezen
RoRo-Persoon alle “RoRo-collega´s” van haar locale RoRo-kring “verraad”. Dat
gaat ook met de M-Test. In haar geheugen staan zij allen. Haar geheugen
antwoordt op gerichte ja-nee-vragen met ja, of met nee, of met “weet ik niet”,
Bij onze angiften tegen verdachten beginnen wij met verdachte top-personen van

de machtsorganen.
Gele Hesjes met Management gaan zich daarop concentreren, uit dichte
vermoedens feiten te maken.
Hoe positief de bevolking op feiten reageert, die de nevel van manipulaties en
leugens verscheuren, hebben wij bij Forum voor Democratie van Baudet en
Higgema gezien: de grootste partij in de Eerste Kamer geworden. De partij van de
leugenachtige Rutte verslaan. Higgema is een rechter en vraagt altijd: “Wat zijn de
feiten, op die ik mijn oordeel kan baseren?” Dat doet hij met Baudet nu ook in de
politiek en helpt de kiezers, de feiten te zien, op die zij hun ordeel en stemgedrag
kunnen baseren. De kiezers reageren dankbaar en stemmen op de partij van de
feiten en veel minder op de partij van de leugens, de VVD.
Baudet en FvD hebben zich vooral geconcentreerd op 5 punten:
1. op feiten feiten, feiten en de klimaat-leugens van Rutte en VVD en Klaver en
Groenlinks.
2. op feiten feiten, feiten en de Islam-leugens van Rutte. De aangeefelijk harmloze
Islam mag zich onder Rutte uitbreiden, wordt door Rutte gekoesterd. Satanisch
bewust, om Nederland te ontwrichten?
3. op feiten feiten, feiten en de Marrakesh-leugens van Rutte. Zwarte migranten
uit Afrika mogen in grote getallen Nederland overvloeden en hier de (door Rutte´s
krimp-politiek) krimpende bevolking aanvullen. Mensen met een gemeten
doorsnee-IQ van 70! Neemt Rutte zich zelf nog serieus? De gemeten IQ heeft
niets met ras en huidkleur te maken. Een lage IQ werkt destructief. Bevorderen
Rutte en zijn RoRo-achtergrond Marrakesh en zwarte migranten satanisch bewust,
om Nederland te ontwrichten? Kan goed zijn, dat de kiezers bij de voorgetrokken
Tweede Kamer-verkiezingen de VVD ontwrichten en Rutte naar Afrika sturen! In
de peilingen is FvD nu al bij verre de grootste partij.
4. op feiten feiten, feiten en de EU-leugens van Rutte. De aangeeflijk harmloze en
positieve EU met tal van RoRo-infiltranten in de EU-Commissie mag haar macht
volgens Rutte in NL uitbreiden, wordt door Rutte met al haar NWO-plannen gekoesterd.
Satanisch bewust, om ook Nederland tot een NWO-dictatuur te maken?

5. op feiten feiten, feiten en de belastingsmanipulaties van Rutte en VVD. Geen
belasting voor de RoRo-Multinationals, maar wel galloperend stijgende
belastingen en gedwongen weg-van-het-gas-kosten en exploderende
zorgverzekeringpremies voor de burgers, zodat de burgers nog meer worden
uitgeknepen en aan de onderkant nog meer in het nauw komen, en de
voedselbanken meer werk krijgen en moeten uitbreiden.

Maar deze 5 punten zijn nog niet alles.
De hete hangijzer-vraag
“Is Rutte een Satanist en een Troja-Paard van de bekende RoRo-RothschildRockefeller-Satanisten-Hunnen-Maffia-groep met al haar weerzinswekkende
machtsspelen?” is door FvD nog niet aangesneden. “Is Rutte Maffia?”
Dat is ook een hete hangijzer-vraag voor ons. Maar wij pakken haar toch aan.
Want wij hebben uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan en weten,
waarmee wij te maken hebben. Het is geen optie, over deze groep te zwijgen.
Want het zijn personen met een ernstige afwijking in hun hoofd. www.they-aresick.jaaaa.net beschrijft het fenomeen. Met sick associeren wij snel zwak. In een
bepaalde richting klopt dat ook: in deze bepaalde richting zijn ze zwak. Maar in
andere richtingen worden ze door de afwijking juist sterker. Daardoor hebben ze
ons kunnen manipuleren en domineren over een heel lange tijd. Zolang wij deze
sterkte van hen niet doorhebben, bestaat de grote gevaar, dat zij ons vollends
overmeesteren:
Zij kunnen zich veel beter en makkelijker in groepen organiseren dan normale
burgers, die liever als eenlingen of als kleinfamilie door het leven gaan. De natuur
van de ziekte helpt hen daarbij. Ze beloont hen met een overvloed van lust bij
voorbereidingen van streken en vooral na gelukte (kwaadaardige) streken. Lust is
het bindemiddel van de natuur. Ook als de lust misplaatst is, verbindt ze nog!
Zolang wij dit niet doorhebben, bestaat het gevaar. Omgekeerd, zodra wij het wel
doorhebben en ons extra sterk organiseren, kunnen wij hen bij hun zwakke kant
pakken en overmeesteren. Als ze een gesloten weerstand van wetende burgers
tegenover staan, raken ze in paniek. Open vechten is hun zaak niet. Alleen arglistig
van achter aanvallen. Zonder remmingen, om te doden. Zonder geweten. Dat is de
afwijking. Daarbij het vermogen, heel goed normaal te spelen, zodat burgers hen
niet als vreemd en gevaarlijk herkennen. Open vechten is hun zaak niet.
Zo proberen ze dan ook, een open gevecht te voorkomen. Zo proberen ze altijd,
zich vormende groepen van normale burgers op te splitsen en door strijd te
verscheuren. Dat ziet men nu al bij de vele kleine Gele Hesjes-groepen, die met
elkaaar ruzzieen. Ingedrongen RoRo-mensen, in ruzzie-spelen geschoold, hebben
de leiding overgenomen en ruzzieen met elkaar, zodat allen verergerd zijn,
niemand meer erbij komt en vele weg gaan. De groep valt uit ekaar. Precies dat is
de intentie!
Of, in de aanloop naar de landelijke GH-MEETING Amsterdam op 6.4.2019
wordt een life-show via internet georganiseerd van een clown, die zich voor de

camera aan een brandende sigaret vasthoudt, en urenlang uitnodigt, in grote
getallen naar Amsterdam te komen. Op de achtergrond een helper, die de indruk
maakt, nauwelijks lezen en schrijven te kunnen en af en toe “ja” knikken mag.
Duidelijk gemanipuleerde opstelling, om de reactie te krijgen: “Daar ga it nooit
naar toe! Met deze clowns wil ik niets te maken hebben!” De opkomst in
Amsterdam was dan ook mager. Op de Dam in Amsterdam werd men door
luidsprekers verwacht, die met 140 foon brulden, zodat een gesprek onmogelijk
was en men spoedig oorproblemen kreeg. Een paar klagende sprekers “Wij krijgen
te weinig geld en moeten te hoge prijzen en te veel belasting betalen!” Niets,
waarmee men een criminele regering omver kan werpen. Geen belangrijke inhoud
in de speeches. En optisch was er helemaal niets aanwezig. Toeristen kwamen een
vroegen: “Wat wil deze groep überhaupt?” Wij waren de enige groep, die met een
plakaat met inhoud en verwijzing op Rutte´s waarschijnlijke betrokkenheid bij het
MH17-killerspel verschenen was. Zie www.plakate.jaaaa.net , plakaat nr. 2 . Van
de kant van de organisatie van het event geen optische informatie: “Wij willen een
eerlijke regering in plaats van de crimineel corrupte!” Zo eenvoudig te doen. Maar
niets! En een met 140 foon brulende luidspreker, dat vele mensen voortijdig naar huis
gingen. Toeval? Of georganiseerd, gewild. RoRo weet, hoe men burgerprotest kraakt!

Dus daarom nu: Gele Hesjes met Management
Regels:
Wie ruzzie maakt, moet aan de Memory-Test.
Bij GH-meetings voldoende optische informatie, dat langs komende burgers
meteen zien, wat wij willen.
Duo-gesprekken met megafoons over inhoud, over feiten, feiten, feiten,
In het kader van rollenspelen. Burger met kennis van feiten vraagt minister om
uitleeg en antwoorden.
Wie luistert, leert daarbij. Vreedzaam en met humeur op inhoud inspelen.
En natuurlijk ook: “Weet je al, wat in USA is gebeurd? Hoe veel Sataans-groepen zijn al
opgerold? Wat is of wordt hun straf? Hoeveel gevangen kinderen werden bevrijd?”
Weet je al, dat Trump het gevaar van het wereldwijde sprayen met Nano-aluminium via
chemtrails nu aanpakt?”

En natuurlijk ook: “Weet je al, wat in Japan is gebeurd? Het Japaanse volk heeft
zich bevrijdt van het joch van de Khazarian Zionists. Van de Money-Maffia. De
Bank van Japan genationaliseerd. Nu nog hetzelfde met de ECB, de Centrale Bank
van Europa! Die is nu nog – je geloof het niet - in RoRo-bezit!”
Al die belangrijke succes-verhalen, die je nu (nog) niet in de kranten leest, omdat de
kranten (nog) van RoRo zijn. De A-Krant is een uitzondering: www.A-Krant.jaaaa.net

“Hoe ziet het uit met de kans, ppp-disorder te genezen?” vragen de Duo´s ook.
Wat is ppp-disorder of lustmoordenaar-krankheid? De krankheid van de
omgedraaide lust.
Hoe ziet een wereld uit zonder dit vreeslijke verschijnsel van de omgedraaide lust?
Een wereld, in die niemand meer op grote schade van anderen met grote lust
reageert en allen elkaar helpen!
Te mooi, om waar te zijn?
Nee, het kan. Waarschijnlijk gaan velen het nog beleven.
Gele Hesjes mM tekenen het scenario van een nieuwe wereld ….....
Maar vooralsnog is ook nog het ergste scenario mogelijk.
Want de RoRo-groep heeft een drievoudig gestaffeld aanvalsplan. Ken je die?
Ze is half overwonnen. Maar nog niet helemaal. Nog zijn inspanningen van velen
nodig, om de klus te klaren.
Gele Hesjes met Management gaan zich op inhoud concentreren. Feiten duidelijk
maken! Legale mogelijkheden vol gebruiken!
Wij spreken niet van revolutie. Illegale geweld is vals en dom.
Van het precieze tegendeel hebben wij meer nodig: sterker optreden van de legale
politie tegen RoRo-misdrijven en RoRo-seriedaders!
Meer sterke mensen van ons moeten in de politie gaan werken. En is het ook maar
tijdelijk. Meteen stoppen daarmee, zwakke migranten-kinderen in de politie te
stoppen. De personen in de politie-organen, die dat hebben gedaan en doen, zijn
met hoge waarschijnlijkheid RoRo-personen, moeten via de Memory-Test
ontmaskerd worden en de politie verlaten. Wij, de burgers, zijn de souverain en
gedogen deze RoRo-verzwakkingspolitiek niet langer. RoRo-personen met de
ppp-afwijking in hun hoofd de politie uit, stoppen met nog meer migranten-politie,
eigene sterke mensen de politie in! En eigene politie-agenten, die er al zijn, sterker
steunen tegen criminele bazen boven, om hun taak te volvullen, tegen RoRostrafdaders /hoogverraders op te treden. Daarbij mag legale dwang toegepast
worden. Daar staan wij achter, want dat is pure noodweer. Zonder gaat het niet.
Zonder worden de toestanden alleen erger. Legaal sterk optreden gebeurt nu te
weinig. Zodra het voldoende gebeurt, is het RoRo-probleem morgen opgelost!
Want de ppp-kranken zijn brutaal en spelen maar, sterk te zijn, zijn echter veel
zwakker dan men denkt, indien men hen “passend” aanpakt, met kennis van hun
afwijking, met ondersteuning van slimme electronica. Het gaat om een 2%-4%groep, en dwerg, die in hoge concentratie als guerrilla-groep in de machtsorganen
zit. Zonder electronica maar moeilijk herkenbaar. Met electronica makkelijk

herkenbaar. Zonder electronica gaat het niet. Wij moeten een besluit nemen: doen,
war noodzakelijk is. Slimme electronica gebruiken is legaal.
Gele Hesjes met Management gaan zich op inhoud concentreren. Feiten duidelijk
maken! Met slimme electronica als helpende kracht. Legale mogelijkheden vol
gebruiken!
www.gelbe-westen-mit-management.jaaaa.net ….
www.gele-hesjes-met-management.jaaaa.net …....
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