
CitizenPOWER and SciencePOWER
Kansrijk-Verzet-discussie(.jaaaa.net)

 

DE  .  GB  .  NL 

Aan redactie van  Gezond Verstand

Betreft  NOTA BENE, pag.3/ nr.6 in GezondVerstand-krant
Kansrijk verzet tegen tirannen-regering Rutte-Kaag
die bewust valse besluiten neemt, met grote schade voor de economie, met lockdown-
gevangenis voor de burgers, op basis van bewust valse PCR-metingen en bewust valse 
tellingen en bewust overdrijven van de Corona-Covid19 -gevaar, bewust paniek produ-
ceren, al dat gericht op “vaccinaties”  van allen met criminele intentie “The Great Reset”.

Foto´s zo als deze tonen de gestoorde kant van Rutte. Hoe gaan wij om met deze realiteit?

Geachte redactie, 

Wij van CitizenPOWER and SciencePOWER zijn van mening, 
dat een kansrijk verzet tegen de zieke onderdrukkers 
1. geweldloos en 2. georganiseerd moet zijn,
en 3. Europa-wijd grijpen moet,
en 4. zich tegen de zwakke kant van de zieke en gestoorde 

onderdrukkers moet richten, en niet tegen hun sterke kanten.
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en 5., dat de verzetsactiviteiten een informatie-component moeten bevatten, 
informatie voor de bevolking, want de burgers zijn slecht geinformeerd 
wegens desinformatie door de criminele leugen-pers.  En daarom verzwakt. 
Vele zien Rutte, Merkel en Makron nog als sterke leiders en redders tegen het
Corona-Virus.
Wat ze niet zijn. Ze zijn zieke marionetten van een achtergrondpartij, die zich
voor de burgers verschuilt, maar de gang van zaken bepaalt, volgens uitgewerkte 
WW3-plannen. (JA, duidelijk WW3!  Zie op 5.1.2021 uitgelekte uitspraak 
van miljardair Bill Gates: “Het doel van de vaccinaties is uitdunnen van de 
wereldbevolking”. Dus massamoord, grootschalig wereldwijd georganiseerd!)  
Niet alleen in Nederland. Niet alleen in Europa.

Massa-demonstraties hebben geen doorslagend effect, 
reden houden in het parlement voor verstandige acties, gebaseerd op feiten, 
hebben geen effect op de regering, 
Rutte besluit het tegendeel, gebaseerd op valse metingen en leugens, en zet 
dit door, zoals wij hebben gezien.
Reden houden zoals Baudet, te zien op TV, laten wel de kluft zien tussen de 
standpunten, maar lopen op de klippen van de macht van de gestolen 
meerderheid, zolang Baudet zich niet richt op de zwakke kant van Rutte-
Kaag, de tegentanders, wat Baudet niet deed. Tegen hun zieke kant.

Stakingen hebben vooreerst weinig effect.
Alternatieve kranten beginnen, zoals ´De Andere Krant` en ´Gezond Verstand´, 
is positief, maar heeft te kleine omvang en te weinig slagkracht tegen de 
sterke MSM. Het helpt een beetje. Maar het moet veel helpen, en snel ook nog.

Alle deze acties zijn gericht tegen de sterke kanten van de zieke en 
gestoorde onderdrukkers, die aan de ene kant indirect opereren en met 
dubbele bodem, schade berokkenen ondergronds, die zich aan de zichtbare 
kant voordoen als sterke leiders, maar dat niet zijn.

Hun grote en onbekwame leugentheater om Corona-Covid19, 
de aanval met virussen, en met “vaccinaties”, de aanval met de spuitnadel 
direct in het lichaam, met onbekende  mRNA-stoffen, aanval met criminele 
intentie, heeft verdere burgers sceptisch gemaakt, omdat al de erste 



vaccinaties mislukkingen werden, Rohr-Krepierer.  Doden in meerdere 
landen, direct na de mRNA-spuit. Wat de MSM-media ntuurlijk 
doodzwijgen, maar wakkere via andere knalen snel doorhebben. En nel an 
hun contacten  doorgeven. Het aantal van sceptici groeit snel.

Het verschil tussen normale vaccinatie met dode inactive Corona-Virussen, 
en de gevaarlijke “vaccinatie” met hoogactieve mRNA-stoffen, die bij 
70Graad moten worden opgeslaan, zouden wij oplettend registreren! 
Burgers, die het verschil kennen, laten zich niet te slim af zijn. 
Onze taak is, hen te informeren. En hen over meer dan alleen dit te informeren.
Hoe doen wij dat, zonder brede media-kanalen te bezitten?
Wij creeren een nieuwe kanaal, die allen bereikt. Omdat 1 burger onder 1000 
burgers meewerkt, om in 100 snelle bliksem-acties, verdeeld over een week, 
“zijn 1000 burgers” te bereiken. Hoe? Hoe precies? Daarover beneden.

De kansrijke, echt succes belovende actie moet zich vol richten tegen de 
zwakke kant van de  onderdrukkers, tegen hun zieke en gestoorde kant, en 
tegen hun marionetten-kant, zover ze marionetten zijn van het kartel van 
zieke en gestoorde Miljardairs. Zover ze TrojanHorses zijn.  Dit woord werd 
in het parlement niet eens uitgesproken.  Maar dat kan wel.

De kansrijke actie moet informatie aanbieden, die de burgers in het 
voorbijlopen in een flits van tijd opnemen kunnen.  Vele burgers moeten haar 
opnemen. Miljoenen burgers. En deze informatie moeten de burgers vaak 
tegenkomen, op vele plekken. Altijd dezelfde.  Want een keer blijft niet 



plakken in hun geheugen. 
Deze informatie moet foto´s omvatten, en een korte text, 
die draait om de gestoorde en zieke kant van de personen op de foto´s. Foto´s
van de gestoorde en zieke leiders. 
Van hen bestaan foto´s, op die hun ziekte voor vakmensen doorschijnt en 
voor nog-niet-vakmensen aannemelijk te maken is.
Wij presenteren een ander beeld van hen via zulke foto´s met text.

Daarbij werken wij met stellingen over hen. 
Deze politieke leiders werken met stellingen over Corona-Covid19, die niet 
zijn onderbouwd:  
“Corona-Covid19 is heel gevaarlijk, veel gevaarlijker dan de griep.”
Wij werken met stellingen over hen, de leugenaars, de valse leiders, met 
stellingen over hen, die wel zijn onderbouwd: 
“Deze leiders, Merkel, Makron, Rutte, Timmermans, ….  ,  Kaag, zijn heel 
gevaarlijke personen!”  en wij bieden de goede onderbouwing meteen aan:
“Ze leiden aan de gevaarlijke erfelijke lust-ziekte, die onzichtbaar in een 
hoek van hun hersenen zit, in de versies 
a.  speler-ziekte, boze streken spelen, playing bad pranks, en kinderlust 
beleven
b.  lust-schademaker-ziekte,  andere mensen zwaar beschadigen en lust 
beleven:  bedriegen, stelen, roven, soms solo, maar meestal als lid van een 
groep van lustzieken, 
c. lustmoordenaar-ziekte:  tegenstanders geraffineerd laten vermoorden,   
onzichtbaar laten vermoorden: “ongevallen” etc, dan de grootste lust 
beleven.
Dat zijn 3 versies van de lustziekte, die in elkaar over gaan. De lustgolven in de
zieken kan men observeren, indien men oplet.

Wij weten, dat versie 3 de meeste mensen laat schrikken en dat vele dan te 
loochenen beginnen “Dat kan niet zijn! Dus …. “. Beter is, de harde  slag 
tegen de Heile Wereld te verwerken en de feiten te checken Niet geloven, maar 
testen!:

The hungerdeath-war against the heart of Europe was reality, millions of people 
died. The book of James Bacque over this war “The planned Death” is a reality 
with many photos, as ebook gratis to get via Internet.  The photos show: lust-



murderer-activities. Lustmurderer don´t kill fast. They let their victims suffer 
extensively until their death. The child-lustmurderers cannot stop to violate /to 
play bad pranks to their victims. 
The wrongdoer-groep from then has now more power over your world, billionair-
money-power, owner-power of most food-supply-chains  everywhere. They can shut 
them down tomorrow, destroy the infrastructure from within. We warn: see this 
posibility! Be prepared! We must get the tops of them via tests before they pull the 
trigger. Be realistic: be rational: they are sick, don´t have conscience and need 
treatment. Contribute  to our wall-newspaper-action as 1 of 1000 to inform your 1000 
co-citizens!

Wij beschrijven hun lustziekte en de versies daarvan en hoe ze als 
undercover-groepen van lustzieken geraffineerd samenwerken, om samen 
lust te beleven en samen buit te maken en samen rijk te worden 
en hoe ze alle met elkaar met de rijkste onder hen, met hun multi-miljardairs-
kartel, ondergronds verbonden zijn, niet alleen door afstamming, - de 
lustziekte is erfelijk en heeft wortelen, die men in de geschiedenis kan 
opsporen - , maar ook door traditierijke ondergrondse organisatie,   een 
organisatie, die een lang strafblad heeft, o.a. 1945-1948 probeert heeft, de 
mensen in het centrum van Europa door hongerdood-oorlog te vermoorden, 
in Duitsland, Oostenrijk en de omringende landen, om Europa voor het eigen 
volk te pakken en om daar te gaan wonen, de organisatie van het Hunnen-
Volk, waar Hitler een onderdeel van was. (indien Merkel met Hitler verwant 
is, dan …..  . De DNA-test brengt duidelijkheid.)  
Het boek “The planned Death” van de Canadees James Bacque beschrijft dat 
en telt de miljoenen doden door deze Hongerdood-Oorlog, aan die de held 
US-President Truman een eind heeft gemaakt, de opvolger van de lustzieke 
President F.D. Roosevelt, ook een Hun en een TrojanHorse van de Hunnen 
zoals Hitler-Rothschild, een buiten-echtelijke Rothschild.
 Als huidige verzetsstrijders geschiedenisloos opereren, dan is dat een dikke
zwakte.  Wij hebben , 1940-2020. nu 80 jaar later, met dezelfde aanvallers te 
maken, met de Hunnen uit Khazaria en nu ook uit China, die met dezelfde 
TrojanHorse- en Partizanen-strategieen aanvallen, alleen nu veel talrijker, en 
veel rijker als toen. Ze zijn sterk gegroeid en dus sterker en met meer 
appetiet. Nu willen ze de hele planeet pakken en hun NWO oprichten. 
Kortom:  ze zijn nu veel sterker dan toen, maar nu nog precies zo ziek als 
toen en precies zo gewetenloos als toen, met dppp, met de lust (-moordenaar-) 
ziekte in hun bloed. 



Moeten wij hen daarom nog meer vrezen dan toen?  NEE !

Nee ! Want de burgers zijn plots, in een big jump, veel sterker geworden. 
Sterker dan de Hunnen.
Want de wetenschap van de burgers heeft de zwakke kant van de aanvallende
Hunnen plots in beeld gekregen. 2017. Wij weten nu precies, wat de aanvallers 
mankeert en hoe zwak ze zijn aan hun kinderkant, hun dppp-kant, en kunnen 
hen daar gericht aanpaken. Dat is absoluut kansrijk.
De wetenschap is de wetenschap van de maatschappij, de wetenschap van 
allen, en geen zaak van een paar slimme koppen. Zonder jarenlange opleiding
door de inrichtingen van de maatschappij zouden ook de slimme koppen geen
wetenschappers zijn, de wetenschappelijke methode niet beheersen en niets 
voor elkaar krijgen. 

Baanbrekende wetenschappelijke inzichten komen soms plots.  Galilei´s 
inzicht, dat de aarde geen platte schijf is, met een koepel daarover en lichten 
aan de koepel, maar een kogel onder kogels, die om elkaar draaien, kwam plots,
Zonder zijn inzicht zouden  wij vandaag geen satellieten hebben, die om de 
Aarde draaien, geen satellieten-techniek en geen wereldwijd Internet.

Wij belichten de ziekte van de aanvallers, en hoe het in de wereld van hun 
leiders uitziet, de wereld van de lustzieke miljardairs, die in hun beveiligde 
burgen, sommige in Zwitserland, rond om Genf en Basel, sommige in  en 
rond om London, en sommige in Washington, USA, stelselmatig met 
gruwelijke dingen bezig zijn, die direct met hun lust(moordenaar)ziekte 
samenhangen, die men niet beschrijven kan, het ergste van het erge, dat altijd
opnieuw door ex-insiders naar buiten wordt gerapporteerd.  …... Ronald 
Bernard …. en zijn 5 intervieuws op Internet. Zie DVM-tv.com .

En wij stellen, dat onze huidige politieke leiders, de TrojanHorses, direct 
verbonden zijn met deze krankzinnige wereld. Bewijsbaar. Dat ze bevelen van 
daar ontvangen en gehoorzamen. Wij bewijzen het. Onze getuigen zijn de 
allerbeste: de zieke personen zelf.  Hun hersenen, hun memory!
Wij hebben met de ergste van de erge krachten te maken. Als het hen lukt, 
vele mensen met mRNA. te ”vaccineren”, dan mogen wij een duivels 
resultaat verwachten. Om hun gruwelijke activiteiten aan hun aanhangers als 
normaal te verkopen, hebben ze de Sataans-Religie uitgevonden. Ze zijn als 



de Satanisten bekend. Toch zonder de zieke drijfkrachten in hun hoofden, 
dppp, zouden ze geen duivel-theorie nodig hebben.  Hun dppp-ziekte is de 
achtergrond van hun gedrag. 

Zo ver is het zeker, wat wij stellen. Wij kunnen het bewijzen: met tests, live 
te volgen op TV,  zo, dat iedereen het meteen begrijpt. Ze zijn zwaar ziek.

Maar wat hun masterplan voor WW3 betreft, 
dat ze met uitsmeren van Covid19 begonnen zijn, 
moeten wij nog een stuk speculeren. De lustzieken beschikken over een 
groep slimme koppen. Lustziekte dppp en intelligentie kunnen hand in hand 
gaan.  De masterplan kan nog een stuk slimmer zijn dan tot nu toe gedacht.  

Het kan zijn, dat hun masterplan 2 soorten virussen en 2 soorten vaccinaties 
omvat.  
a. virus 1, het Covid19-virus, relatief  onschuldig,  
b. een virus 2, echt dodelijk, dat klaar op de plank ligt, dat nog komt.
Dan 2 soorten vaccinaties
a. een vaccinatie, die mRNA bevat, de hersenen verandert, willoos maakt, dus
slaven maakt, plus een vaccin tegen virus2, dat immuun maakt tegen het 
dodelijke virus2
b. een vaccinatie, die alleen het vaccin 2 bevat, dus tegen het dodelijke virus2
immuun maakt.
.
Vaccinatie b voor henzelf en voor de leden van hun groep, voor hun volk, 
voor het Hunnen-Volk. De lustzieken begrijpen zich als een volk, omdat 
verwandt, nakomelingen van de Hunnen uit de geschiedenisboeken, die zich 
later Khasaren noemden en in Khasaria aan de Kaukasus thuis waren. Een 
groep van hen, bekend als de Witte Hunnen, trok naar China en verspreidde 
het dppp-gen onder de Chinezen.
Vaccinatie a is voor degenen, die zich bang maken laten en “vrijwillig” laten vaccineren.

Als de WW3-aanvallers het dodelijke virus 2 loslaten, overleven ze zelf en 
hun slaven.

Alle weerbarstige burgers, alle normale en sterke mensen, die tirannen niet 
gedogen, die hen problemen kunnen maken, sterven.



Ze hebben dan de wereld, die ze willen. The Great Reset is gelukt. Dan leven 
ze als de vorsten, bediend door de slaven. Alle rijkdom  van de wereld is van hen,

Deze masterplan met 2 virussen is waarschijnlijker dan die met alleen het 
zwakke Covid19-virus. Maar dat is nog altijd speculatie. Hoe krijgen wij 
bewijzen? Wij moeten personen aan de Truth-Test krijgen, die het weten.  
TT is de oplossing.

Maar om de machtspositie te verkrijgen, om TT op de verkapte tirannen door 
te zetten, moeten nog vele burgers en vooral ook eerlijke mensen, die naast 
de mollen in het machtssysteem zitten, maar de mollen niet kunnen 
herkennen, in hen normale collega´s zien, de betere informatie krijgen en aan 
onze kant komen, de kant van het verzet. Deze transitie van steun voor de 
TrojanHorses naar steun voor het verzet en roep om TT-Test moet op grote 
schaal georganiseerd  worden en plots in gang komen, in heel Nederlnd, in 
heel Europa. Geweldloos, legaal en ook door kwaadaardige overheidstrollen 
(= de mollen) niet te stoppen,  Muurkranten plakken, door 10.000en handen, 
zodat iedere burger er tegen komt, is legaal en mogelijk. Als maar 10.000 
mensen plakken, ieder maar 100 muurkranten plakt, zijn dat al 1 miljoen, en 
er is niet aan te ontkomen, hen te zien, hen te lezen.

Bovenop komen de (muur)kranten, die moedige mensen achter ramen van 
auto en huis hangen. Deze zijn dan traceerbaar. Toch als genoeg burgers zo 
open tegen de inengende en bedreigende besluiten van de zieke tirannen 
optreden, dan hebben de tirannen niet genoeg gehoorzame overheidstrollen, 
om hen lastig te vallen. 
Als dat toch gebeurd, dan de trollen meteen naar de kledingsnummer vragen 
en die opschrijven, En meteen de standaardvraag stellen: “Wat doe ik 
verkeerd, als ik mij tegen tirannen weer? En ook nog met legale middelen! 
Met een stuk papier !!!” Dan hebben die iets uit te leggen!

Al vandaag hebben vele normale en kennisrijke politiemensen en bobo´s een hekel 
daaraan, de lockdown-oorlog tegen het volk te steunen,  Altijd vaker horen ze van 
burgers “Wij gaan een lockdown voor Rutte en De Jonge regelen, een lockdown in de 
gevangenis! Onze economie kapot maken, Miljoenen mensen in nood brengen, Zonder 
nood! Er bestaat geen monster-virus, Alleen een leugenmonster!” ”  
De nu al wakkere politiemensen zijn degenen, die Rutte in de volgende fase van het 



gebeuren aan de Truth-Test halen, in opdracht van en gesteund door burgers. Ze zijn 
degenen, die de leugenbaron gaan boeien. Ook Rutte heeft de zwakke kindkant. 
Ondanks zijn intelligentie en zijn andere sterktes. Bij zijn shaduw Hugo de Jonge ziet 
men het bange kleine kind op sommige foto´s direct. Wij verzamelen zulke foto-bewijzen. 

De muurkrant-acties van de verzetsstrijders gaan door,  meer muurkranten worden 
geplakt, op die geen organisatie vermeld staat, alleen foto´s en text. De originelen zijn in
10.000en handen, op papier en op data-sticks, tevoren het losgaat.  Overplakte 
muurkranten worden daags of nachts vervangen, totdat iedere burger weet, wat wij van 
de huidige machtspersonen willen, en wat dan ook de meeste burgers willen:  dat ze zich
testen laten aan  2 apparaten, met maar 3 eenvoudige en  omschuldige ja-nee.vragen; 
bijv, “Ben je een TrojanHorse?”
bijv. ,,Beleef je grote lust, als je grote schade berokkent? Ben je ziek? Heb je de lustziekte?”
aan de gewone kleine leugendetector, met 2 elektroden aan de fingers, 
en aan de grote EEG-Truth-Tester, met electroden aan het hoofd, om de hersenstromen 
en dus opvallende hersenactiviteit in reactie op vragen                                                      
direct te registreren. 

Zodra door een heel grote hoeveelheid van burgers genoeg druk is opgebouwd, 
moeten de zieke en gestoorde leiders hun Corona-spelen met valse metingen 
en leugens opgeven en kunnen de Truth-Test niet langer meer ontwijken.

Ze zijn ziek,  De schuld voor hun misdaden, ingefluisterd door de hersenziekte, 
geven wij de ziekte, niet de personen.. Echter kunnen de zieke machtspersonen 
niet op machtsposten blijven zitten. Ze moeten in behandeling.

Dan wordt het krankzinnige “vaccinatie-programma” afgeblazen. De nieuwe 
griep Corona wordt dan door snelle zelftests uitgedoofd. Besmette mensen 
blijven een tijdje thuis. Met goede medicijnen, die er zijn, maar nu door de 
gestoorde Corona-spelers worden doodgezwegen, zijn de meeste mensen in 
een paar dagen weer gezond.

En het politieke systeem wordt gezond, door goede geestelijk gezonde 
vakmensen op de machtsposten, mensen met verstand en geweten.

Van de helft van mensen in Europese landen, met een IQ boven 100, mag 
men veel eisen. Van de andere helft, met een IQ beneden de 100, mogen wij 
niet te veel verwachten. Wij kunnen van hen niet verwachten, 
wetenschappers te worden en alles te begrijpen.



Ze zijn voor een goed deel de machtsbasis van de sluwe zieke groep, omdat 
eenvoudig te manipuleren. Onze taak is, deze manipulatie-spelen, vooral via 
de MSM-media en via de dppp-zieke politici met de ´eerlijke´gelaten te verhinderen.  
Zo snel mogelijk moeten de MSM-media terug onder onze controle!  

Tussen de 6. januari en de 22.januari 2021 gaat in USA veel gebeuren. De 
Trump-Partij gaat ook de criminele MSM-media via het strafrecht  aanpakken. 

Geachte redactie van Gezond Verstand,
CitizenPOWER and SciencePOWER
hebben met sommige organisaties afspraken. Ze doen mee bij de muurkrant-
actie, die plots gaat starten, over nacht, in vele delen van Nederland en 
Duitsland.  Met andere groepen lopen gesprekken.
Wij zouden het fijn vinden, als ook de Gezond Verstand-organisatie nadenkt ,
welke mogelijkheden van medewerking er zijn, en beslist, een bijdrage te 
leveren. Wij vallen de zwakke kant van de “volwassen kinderen”  aan. Als 
wij het goed doen, dan breekt  deze zieke entiteit snel uit elkaar. 

Met vriendelijke groet         CitizenPOWER and SciencePOWER

Zie muurkrant   beneden   



Mark Rutte is ziek !
De lust-schademaker-ziekte

streken uithalen, levenslang, gewetenloos grote schade berokkenen
en de kinderlust beleven (zie geheimfoto) zit onzichtbaar in een hersenhoek
van vele personen van gisteren en vandaag, en Rutte behoort daarbij, volgens de wetenschap.
De zieke variant von het ppp-Gen (playing-pranks-program-Gene), het dppp-Gen, zit erfelijk

in rond 2% von alle personen en veroorzaakt  crimineel gedrag, begeleid door lust.
Opserveerbare lustgolven!. Fotografeerbaar! (zie foto). Rutte heeft dppp, het defecte ppp-
gen, in zich, bewijsbaar door DNA-onderzoek en ook door de TT-test, de Truth-Test.
Is het te veantwoorden, een persoon met deze ziekte verder op de hoogste machts-
posten van Nederland te laten opereren? Als uw antwoord nee is, wat doet u dan? 
De dppp-kranke spelers zijn wereldwijd in deepstate verbonden. Onzichtbare leiding door Bilderberg-Miljardairs.

Ze streven naar dominance in geldzaen, in economie, media en politiek, om van boven de grootste schade te
kunnen maken, ziek als ze zijn.  In de test aan de kleine en de grote leugendetector (Truth.Tester, TT,jaaaa,net)

zakken ze, wordt hun dppp-ziekte zichtbaar voor iedereen. Wij halen hen aan de test !

Na WW1 en Hitler´s WW2 speelt deepstate, en Rutte daarbij, vandaag WW3, met Lab-Virus
Corona-Covid19 en mRNA-´vaccinaties” en leugens, leugens, leugens. Het onbekwame
leugen-theater wijst heen op een zwakte. Wij vallen hen aan aan de zwakke zieke kant. 

Tot de tests moet Rutte alle taken laten liggen.

Niets is zo treffend als de waarheid



Mark Rutte is ziek !
de lust-schademaker-ziekte

zit in zijn bloed volgens de wetenschap
bewijsbaar met tests

Zie geheimfoto. Zijn onnatuurlijk lach spreekt boeken.

Vergelijk met lach ander lustschademakers!
DNA-Test en Truth-Test TT met 3 eenvoudige
ja-nee-vragen moeten worden uitgevoerd !*

Tot de tests moet hij alle taken laten liggen.
*) “Bent u een TrojanHorse van het Bilderberg-

Miljardairs-Kartel?” “Hebt u de lust(schademaker)ziekte?”

Niets is zo treffend als de waarheid



Angela Merkel ist krank !
Die Lust-Schadenmacher-Krankheit
Streiche spielen, lebenslang, gewissenlos Großschaden anrichten,
 sitzt unsichtbar in einer Gehirn-Ecke einer großen Anzahl von Personen von
gestern und heute, und Merkel gehört dazu, nach Aussage der Wissenschaft. 

 Die kranke Variante vom ppp-Gen (playing-pranks-program-Gen), das dppp-Gen, sitzt erblich
in rund 2% von allen  Personen u.verursacht kriminelles Verhalten, begleitet von Lust.

Beobachtbare Lustwellen!. Fotografierbar! Merkel hat das dppp-Gen von Hitler geerbt, 
mit dem sie nah verwandt ist, beweisbar durch DNA-VERGLEICH.

Die dppp-kranken Spieler sind weltweit in deepstate verbunden. Unsichtbare Führung durch Bilderberg-
Milliardäre. Sie streben nach Dominanz im Geldwesen, in Wirtschaft und Politik, um von oben den größten

Schaden machen zu können, krank wie sie sind.  Im Test am kleinen und großen Lügendetector (Truth.Tester
TT, www.TT,jaaaa,net) fallen sie durch, wird die dppp-Krankheit sichtbar für jeden. Wir holen sie an den Test.
Nach WW1 und Hitler´s WW2 spielt deepstate, und Merkel dabei, heute WW3, mit Lab-Virus
Corona-Covid19 und mRNA-´Impfungen” und Lügen, Lügen, Lügen. Das kindische Lügen-

Theater weist hin auf ihre schwache Seite. Wir grefen sie an an ihrer schwachen Kinderseite.

Vergleiche bei Merkel unf Hitler-Rothschild  Augenbrauenbogen und Nase, Augen 
und Ohren, Kinn und Gesichtsform. Soviel Ähnlichkeit kommt nicht von selbst, ist kein Zufall !

Wir holen die Kranken an den TT-Test.  Und Merkel zuerst.
Bis dahin muß sie von allem Abstand nehmen,  www.discussion.jaaaa.net   Lust-Krankheit.  Lust an Großschaden

Nichts ist so treffend wie die Wahrheit

http://www.discussion.jaaaa.net/
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www.discussion.jaaaa.net
www.successful-resistance-discussion.jaaaa.net

www.erfolgreicher-Widerstand-Diskussion.jaaaa.net

www.kansrijk-verzet-discussie.jaaaa.net 

Information: alle unsere Websites mit Endung .jaaaa.net und .neeee.net
funktionieren wieder auf Facebook, nach der Strafe, die Facebook wegen

Zensur bezahlen mußte, und nachdem CIA-Direktorin Gina Haspel bei den
Betrugs-Computern in Frankfurt verhaftet wurde, mit denen die US-Wahlen
verfälscht wurden. Facebook ist, wie bekannt, eine CIA-Firma, und Zuckerberg
eine coverup-Figur. Wir erwarten, dass Trump noch weitere Korrekturen von

falsch nach richtig durchsetzt. Nun wir noch wir in Europa! Mit den neuen
Einsichten über die Natur des aufgeblasenen deep-state-Monsters lassen wir die
Luft aus dem Monster ausströmen und reduzieren es auf seinen kranken Kern.

Jede Wandzeitung , jede muurkrant,  ist eine Nadel in der Haut von deep state,
die ein Loch hinterläßt, über das Luft ausströmt. Also fleißig Wandzeitungen

kleben! Ohne Angst. Es ist legal. Wir dürfen uns gegen Tyrannen wehren. Die
Obrigkeits-Trollen können rechtlich nichts tun. Außerdem sind es viel zu

wenige. Wir sind mit 98 zu 2 in der Überzahl. 
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