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PressureGroup1Million
and Corona-Pass

PressureGroup1Million zet zich in in de zaak Corona-Pas,
controle van de burgers via Corona-Pas door de overheid.
De wetenschappers van PressureGroup1Million zeggen “ja” tegen de
Corona-Pas, indien degene leden van de regering en de overheid, die
de Corona-Pas willen voorschrijven, nu voor bezoek van restaurants
en later zeker ook voor bezoek van supermarkten, een

Truth-Test-Pas laten zien, www.Truth-Test.jaaaa.net,
die uitwijst, dat ze integer zijn en voor de burgers werken.
PressureGroup1Million zegt “nee” tegen de Corona-Pas, indien deze
regeringsleden geen Truth-Test-Pas (TT-Pas) hebben en weigeren,
een TT-Test te ondergaan*. De burgers willen controleren en weigeren,
zich zelf te laten controleren, dat gaat niet. Daar doen wij en multimiljoenen andere burgers niet aan mee.
Indien uit de TT-Test van de regering of, bij weigeraars, uit andere data
blijkt, dat het doel van de Corona-Pas-plicht is, nog meer burgers in de
vaccinatie-val te persen, in een truc-vaccinatie met mRNAvaccins, die biologische wapens zijn en burgers met een op
termijn dodelijke ziekte besmetten, die op AIDS lijkt, de
AIDS-variant AIDS2, besmettelijk via de lucht,
dan werken wij niet mee, in tegendeel, dan werkt

PressureGroup1Million tegen en roept de burgers op ,
PressureGroup1Million nog groter te maken en samen dan achter de grote
nog eerlijke delen van onze politiemacht te staan en ze de opdracht te geven,
de TT-weigeraars op te pakken en onder dwang te testen. Dan komen de
feiten snel op tafel. Dat gaat ook de massa van de twijfelaars overtuigen.
Op de website meer, o.a. www.future-of-energy.jaaaa.net en Rutte´s onderdrukker-rol van innovaties

ScienceParty-with-WorldSolutions, X-Power, DefenseNet, BIG, Viruswaarheid, FvD
www.flyer-strategy-works.jaaaa.net ….................... www.volwassen-reageren-op-ww3.jaaaa.net
Anti-Disease-Foundation@protonmail.com . BlckBx-tv .
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*) Zo´n Truth-Test duurt niet lang en moet gebeuren live voor tv-camera´s en op video worden
opgenomen, zodat iedereen ter alle tijden het terug kan kijken en in alle details bestuderen.

Lees, wat integere politie-agenten met ervaring en zicht
op gebeurtenissen achter de schermen over Rutte zeggen in
www.bpoc2020.nl, politie-bericht nr. 20
over Rutte´s kunst van de 200%-ige leugen, het pure tegendeel van de waarheid.
Dan weet je al, waarom Rutte weigert, aan de Truth-Test op een paar vragen te antwoorden.

Omdat de meerderheid van “volks”vertegenwoordigers in de Tweede Kamer
Rutte ondanks flagrante leugens nog steunt, moeten ook zij aan de Truth-Test.

Dan zal waarschijnlijk blijken, dat ook zij Trojan Horses van deepstate zijn
en dus hoogverraders. Zonder Truth-Test, zonder slimme techniek, komen
wij nergens. Want normale burgers om de tuin leiden is erg makkelijk.

Met Truth-Test-plicht bij dikke verdenking
zitten wij aan de langere hevel.
Zo gaat het en anders niet.
Indien dit genoeg mensen begrijpen,
bijvoorbeeld 1 miljoen, en samen aan een tauw trekken
in deze ene kwestie, dan komt nog alles goed.
Tijdens de lecture van www.bpoc2020.nl begrijp je snel,
hoe ver Rutte al is met opbouw van de dictatuur.
Geweldpolitie voor geweldpolitiek !
Het hele politiekorps zit al vol met deze lui met “een akelijk lach” bij het
plegen van gewelddaden, bijv. vreedzame demonstranten in elkaar slaan,
met slagen op het hoofd voor veel bloed, voor mooie video´s, die ze dan
later lachend rond laten gaan in eigen kringen: straatvechter-politie. Gestapo 2.

Mensen met een zieke hersenhoek, die men van buiten niet ziet.
Deze zieke processen worden geregisseerd vanaf een headquarter buiten
Nederland. Dat is niet alleen het werk van Rutte. Hij heeft hulp van grote
zieke deepstate-groepen binnen en buiten Nederland, zoals Hitler steun
van buitenaf had bij de opbouw van zijn dictatuur, o.a. door de Legion
Condor, die vanaf USA werd ingevlogen en dan de kern was van de
Gestapo. Deep state wil het weer precies zo doen als toen. Maar intussen
kennen wij wetenschappers het verleden, hebben Internet en computers
en kunnen zo veel meer dan de mensen toen. Wij gaan deepstate van de
zieke bankers, van de billionaires, van de Rothschilds en de Rockefellers
roet in het eten gooien. Met de Truth-Test lukt dat snel.

PressureGroup1Million
discover your power!
Het is werkelijk zo: door samen te werken in een
grote groep krijgen wij 1000 keer meer power
Burgers, meedoen! In deze kwestie aan een tauw trekken! Wij werken voor
law and order. Tegen de Champion League of the Crime, tegen deep state.
Dat zijn rond 2% van allen, in NL 340.000 personen, die ondergronds goed
samenwerken, met hun Trojan Horses zichtbaar voor ons. Wij zijn 16
miljoen, die nu nog te weinig samenwerken, en maar met oude slechte
gereedschappen. Als 1 miljoen burgers van die 16 miljoen beter samenwerken en slimme techniek benutten, gaat de macht van deep state smelten
als sneeuw voor de zon.

Hoogverraad is een groot misdrijf. Wetten zijn te handhaven.

Hoogverraders horen niet op de stoel van de
Minister President te zitten, maar in de gevangenis.
Dat ze hun Trojan Horse toch op de stoel van de Minister
President hebben kunnen plaatsen, is maar op perfect samenwerken von “stille groepen” van Hunnen terug te voeren.
Als eenlingen zijn de meesten van hen zwak en bang. Zo voelen
ze zich, wegens hun zieke hersenhoek zitten. Daarin zijn ze echt
nog streken uithalende kinderen gebleven. Dit zich zwak voelen
leidt ze samen tot groepen. Daar voelen ze zich veiliger en zijn
ook echt sterker
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