Onze strategie functioneert:
Wij rijden ziek-criminele COPs klem
tussen eerlijke integere politie-agenten en de burgers
Wij rijden hen klem door grote hoeveelheden flyers aan auto´s en
fietsen te hangen, massief en opvallend te flyeren, strategisch te flyeren
rond om politiebureau´s, stadhuizen, supermarkten, hele straten,
via onze BIG-groepen, Bicycle-Groepen, activisten op fietsen.
Via de flyers versterken wij de stem van 80 oplettende en moedige politieagenten, die
MP Rutte en de politieleiding onder chef Van Essen beschuldigen, vele ziek-criminele
straatvechters in de politie te hebben geplaatst, vooral in de ME, die met lol vreedzame
mensen bloedig in elkaar slaan, bijvoorbeeld burgers op demonstraties tegen Rutte´s
Corona-Kerk (lees bijv. bericht nr. 20 op bpoc2020.nl), die later op het politiebureau
onder elkaar met hun daden pralen met videos van demonstranten met door hen bloedig
geslagen hoofden, die daarbij een ziek lol laten zien, akelijk en afstotend.
Flyer-strategy works

Ze hebben dus ziek-criminele COPs in de politie ingebouwd. Niet eerst sinds gisteren !
Wij vragen op de flyers en op de bijbehorende websites, of Rutte en van Essen deze lol-enlach-ziekte ook hebben, haar alleen niet vaak open laten zien. ´Deze mensen met hun opvallend
gedrag hebben een onzichtbare zieke hersenhoek,´ zegt de wetenschap, ´resultaat van een
defect ppp-gen´. Wij beschuldigen niet hen. Ze zijn ziek. Ook Rutte en van Essen zijn ziek. Wij
beschuldigen het defecte gen, het ddppp-gen (dominant-defect-playing-pranks-program-gen) . Dat

moet uit de gene-pool van de mensheid verdwijnen. De gen-wetenschap kan dat met
CRISPER-technology voor elkaar krijgen. En: Via de Truth-Test TT kan men mensen
met de lust-en-lach-ziekte makkelijk opsporen: www.truth-test.jaaaa.net

Het effect van onze legale flyer-acties is:
de burgers krijgen informatie, die de criminele MSM-media doodzwijgen (indirect in de
grip van die zieke hersenhoek: in bezit van miljardairs van deep state met de zieke hersenhoek).

a. De integere politieagenten zijn blij met onze flyer-actie en laten ons in rust.
b. De criminele COPs zijn bang en laten ons in rust. Ze zijn bang te worden herkend en ontwapend.
c. Vele burgers lezen de flyers en zeggen tegen onze activisten: “Goed bezig!”
Dus: wij kunnen doorgaan. Totdat wij onze media weer in onze handen hebben, moet het.
Wij willen in alle steden van Europa flyeren en zoeken nog activisten, d ie willen
meedoen. 100 burgers per stad zijn genoeg, om een hele stad te informeren. Scholieren,
studenten en senioren hebben tijd en zijn welcome. Wij van BIG leveren de flyers.
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