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“Helpt elkaar in de 
strijd tegen Corona”
Dat willen wij doen!
Wij kunnen anderen het best helpen en anderen kunnen ons het best helpen,
als wij alle samen op een overtuigende manier allereerst checken,

of het verhal van Rutte eerlijk is. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. 

Wij doen de check zo, dat jij het grondige en wetenschappelijke onderzoek live
op TV kan volgen, dat in minder dan 1 uur is afgerond, en zo, dat iedereen het

resultaat meteen begrijpt. Wij testen Rutte via 2 apparaten met dezelfde 3 vragen.

Wij testen Rutte eerst via de nieuwe, nog weinig bekende, maar 100% betrouw-
bare EEG-Truth-Tester en vragen zo zijn hersenen, niet zijn mond. Dan herhalen
wij de 3 simpele Ja/Nee-vragen, Rutte dan aan de oude bekende leugendetector. 

Tevoren wij Rutte kunnen gehoorzamen en volgen, moeten wij uitsluiten, dat Rutte
tegen de bevolking oorlog voert met een angstcampagne, met het nieuwe
gripvirus Covid19 en met vaccin-spuiten met gevaarlijke inhoud.

Vraag 1: “Meneer Rutte, bent u een TrojanHorse? Een TrojanHorse van De
Bankers? Een TrojanHorse van het Satanisten-Miljardairs-Kartel?”

Vr. 2: “Meneer Rutte, beleeft u grote lust, als u grote schade berokkent? 
Zit deze lust-ziekte in uw hersenen?” Ook in de hersenen van De Bankers?

Vraag 3: “Meneer Rutte, voert u in opdracht van De Bankers en deepstate 
oorlog tegen de bevolking, om met Corona-virussen als honden de schaaps-
kudde in de vaccinatieval te drijven? Is de vaccinatie-inhoud een oorlogswapen?

ww.elkaar-helpen.jaaaa.net
Rutte mag de test-vragen van tevoren weten en moet binnen 3 dagen aan de test. Anders
verzet, georganizeerd door FvD, Gezond Verstand, wetenschappers en SciencePOWER



Volgens informaties, die wetenschappers hebben,
meervoudig gechecked, dus goed onderbouwd

is het virus Corona Covid 19 in een lab in Wuhan gemaakt, man-made
dus. Opdracht-gever was deepstate via Obama en Fauci. Nu wordt 
het door dezelfde criminele deepstate en zijn takken, de criminele 
TrojanHorses en de criminele MSM-media en de criminele deepstate-
artsen tot een reus-achtig monster opgeblazen. Door valse behande-
ling, door inzet van niet helpende longmachines,  sterven zoveel 
zwakke oude mensen als bij de griep, rond 0.24%. Dat moet, om 
schrik te genereren. Dat is gewild. Door juiste behandeling met 
bloedverdunner-medicijnen door bekwame artsen worden vele 
zwakke mensen snel weer gezond. Covid19 wordt door het immuun-
steem van geinficeerde gezonde mensen snel door antilichamen 
afgevangen en kan zich niet vermeerderen. Ze worden niet ziek en 
inficeren niemand meer. De meesten zijn al immuun. Dan een 
mondkapje dragen is onzin. Covid19 veroorzaakt bij mensen met 
zwakke gezondheid thrombozen in de longen en daarom adem-
problemen. Goede artsen geven dan als medicijn bloedverdunners, 
wat snel helpt. 
Rutte, die geen arts is, overschreeuwt dat, met al de MSM-deepstate-
media als stemversterker, door te stellen, dat de enige redding is, alle 
burgers te vaccineren, Dus niet enige duizend zieken met de juiste 
helpende medicijnen snel behandelen en het virus zo uitdoven, maar 
17 miljoen burgers, van die 98% door het virus nooit ziek zullen 
worden, met onbekende onbetrouwbare “vaccins” van een nieuwe 
type, met mRNA daarin, vaccineren. Al de achtergrond-manipulaties 
zijn zo verdacht :(verzwijgen en niet inzetten van aanwezige 
medicijnen en wel inzetten van dodelijke longmachines, aan die 60% 
van alle patienten stierven), dat men de nieuwe REDDENDE ENGEL, 
het VACCIN, erg moet MISTROUWEN. 
Een oorlogslist, zo schijnt het. Grof bedrog, wat ook typerend is 
gebleken voor vele andere brutale deepstate-operations. Aangeefelijk 
waren de vaccins er niet en zijn nu met haast ontwikkeld. Maar 
waarschijnlijk liggen ze al lang op de plank, als oorlogwapens. Anders 
zouden Rutte, Merkel en Macron en de andere TrojanHorses ze niet 
onmiddelijk als reddende engels hebben aangeprezen. Maar volgens 



het WW3-draaiboek en de psychologie moeten tevoren spelen 
worden gespeeld, om het aanbod met de verborgen haak daarin 
attractief te maken. Eerst moeten lockdows komen, halve lockdowns, 
die wij hebben gezien, en nu een harde lock-down met ongeloofelijke 
beperkingen 
en 100.000en omgevallene bedrijven en een kapote economie en 
mogelijk nog uitvallende verzorgingsketens en daarom een grote 
hongersnood midden in de winter. 
In de tussentijd, in al die willekeurig geproduceerde nood, komt dan 
de aangeefelijk reddende engel.  Wie gaat in die engel geloven, die al 
die informaties heeft en een Gezond Verstand bezit?  Niemand!  

Het punt is, dat erg veel mensen door de criminele media en de 
criminele overheidsinstanties gedesinformeerd zijn. En  nog in de kerk
van de Overheid geloven. Hen kan men nog in de val drijven. Dat 
moeten wij dus verhinderen. Daarom de Rutte-Test. Rutte testen aan 
de binnenkant. Daar faalt zijn spel. Daar staat de hele deepstate-
community er bloot .

Blijven wij het voorzichtig zeggen:
Het kan alles oorlogslist zijn, zorgvuldig gepland, wat Rutte

vertelt. Rutten kan een TrojanHorse van het bekende
Satanisten-Miljardairs-kartel zijn. 

 
10 jaar geleden heeft het kartel een komende grote oorlog  
aangekondigd. Wij hebben gehoord en gezien, dat toen professoren 
en rectoren van TU´s overstuurd waren en, overvol van zieke 
voorvreugde, tijdens lezingen totaal uit hun huisje gingen “Wij zullen 
het nog meemaken, wij zullen het nog meemaken, ja  wij zullen het 
nog meemaken!!!!” Wat meemaken? WW3. En hun hoofden 
begonnen de roken en te stralen als lampen.De hersenziekte kwam 
uit de hoek en was puur te zien.  Wij kunnen namen noemen en 
studentenkranten, die daarover bericht hebben. De lust-ziekte, die ook
in geleerde hoofden kan stekken, niet te zien in een hoekje daar, 
komt, indien getriggerd, soms naar buiten.  



De situatie van nu, 10 jaar verder:
Ondanks de tegensprekende data´s van de wetenschap vertellen 
allen uit de verdachte deepstate-groep hetzelfde:
 dat alleen het vaccin helpt.  Totaal zonder logica. 
Niet passend  bij de feiten. 

De vaccin-val schijnt het doel te zijn en de
Corona-virussen de honden, die de

gedesinformeerde kudde in de val drijven.

In het licht van 100 goed onderbouwde argumenten van top-
vakmensen zijn Rutte's beweringen leugens. 
Maar voor een moment weg met de argumenten. Daarmee alleen 
berijken wij de vele mensen niet, die wij moeten bereiken. 

Hier willen wij niet langer argumenteren, maar Rutte aan de
binnenkant checken.   

Niet reden houden en weer reden houden,
maar reden houden en testen! 

CitizenPOWER
SciencePOWER
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