
Schaddduwregering
Politiek met andere Middelen 

veel simpeler dan nu
DE  ..  NL  ..  GB

*Vorwort  *

Als u akkoord gaat met onze politiek ten voordeel van alle burgers 
en uitsluitend ten voordeel van alle burgers, 
en niet ten voordeel van bepaalde groepen, 
dan bent u uitgenodigd om lid te worden van de vereniging 
<Schaddduwregering>. Lees tot het einde door en ontdek de 
voordelen, zo geweldig dat u zelf beslist : "Ja, ik doe mee!".

Als 60 of meer procent van alle kiezers in het land lid zijn van 
<Schaddduwregering>., dan nemen wij aan een verkiezing deel en 
nemen de regering over, na overwinning in de verkiezingen. Dus op 
de gebruikelijke en legale manier.

Misschien gebeurt dat snel. Misschien gebeurt dat nooit.
60% halen, dat is veel. Sterke strategieën, die we gebruiken, helpen 
daarbij.  Lees het hieronder!

De nieuwe regeringsvorm is superieur: echte democratie in plaats 
van de huidige schijndemocratie.

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxvereinneuepolitikxxde.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-vorwort.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-vorwort.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxvereinneuepolitikxxgb.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-schatttenregierungxvereinneuepolitikxxnl.pdf


Daarom is <snel> waarschijnlijk.
Zou het niet jammer zijn om het nooit te hebben geprobeerd, als de 
overstap van een slechte naar een goede bestuursvorm wel snel gaat 
via de 'Club-Strategie'?

Elke politieke vereniging is een soort schaduwregering: wil regering 
worden. Onze naam  <Schaddduwregering> (met 3 d, met ddd)  
verwijst daarop.

Aan het hoofd van onze regering stellen we een vertrouwenspersoon,
een <centraal brein>, een democratisch direct door alle burgers 
gekozen regent, een persoon met grote verdiensten, 
Ieder burger heeft het recht om een kandidaat voor het ambt voor te 
stellen. Het recht, om voorstellen te doen, is niet beperkt op 
zogenoemde partijen. 
Van ons krijgt de regent veel macht. Beperkt wordt deze door 
referenda. De burgers hebben het laatste woord.

Anders dan nu nog kiezen de burgers de regent direct, nadat ze hem 
tevoren good leren kennen. Hoe wij dat organiseren, staat beneden. 
Lees dus verder. Dat is echte democratie

**************************************************
Lees de Duitse versie
Dit is een vertaling
aan het einde gedeeltelijk een GoogleTranslation, dus niet goed
en wordt nog verbeterd
***************************************************

Ronde 1 is de voorstel-ronde.
Ronde 2a is de screeningsronde: deskundige experts met alle 
hulpmiddelen screenen de voorgestelde kandidaten volgens bekende 



criteria, publiek gecontroleerd. Het verloop van sommige testen 
wordt op video gefilmd en is live te volgen op tv.

De zwakte van de hedendaagse schijndemocratie:
ronde 2a te ´vergeten´, over te slaan.
Kandidaten met verborgen negatieve eigenschappen worden niet 
gescreend en niet ontdekt. Kandidaten met TrojanHorse-kenmerken, 
directe vijanden van de burgers, verschijnen op de stembiljetten en 
worden door nietsvermoedende burgers in het parlement gekozen.

Om dit te voorkomen, hebben we een sterke integriteitstest nodig. Prof. 
Lybben heeft hen ontwikkeld
www.Memory-Reader.jaaaa.net

In de test worden geen vragen gesteld aan de kandidaat, 
maar aan het geheugen van de kandidaat. 
Het antwoord op elke ja-nee-vraag wordt gelezen met de EEG. 
Het grote voordeel: het geheugen antwoordt altijd eerlijk. 
Een ja is een ja. Een grote piek in de EEG-sinuslijn betekent ja.
Een stukje technologie en we horen wat we willen horen.
Op de simpele vraag “Bent u een TrojanHorse van een undercover-
groep ?”  horen wij en de experts, wat wij willen horen: de waarheid,
Dan weten wij, wat wij moeten doen;  Bij  “Ja”  uitsluiten, bij “Nee” 
in de competitie laten.

Ronde 2b is de reductie-ronde:
Wat na 2a overblijft zijn kandidaten, die 
a) noodzakelijke regent-eigenschappen hebben,
b) geen verborgen negatieve eigenschappen hebben.
In tussenstappen vermindert het nieuwe beleid het aantal eerst op 4, 
in ronde 2b, en dan op 1, in ronde 3.
In ronde 2b worden de 4 besten uitgekozen, door de experts.
In ronde 3 wordt de allerbeste uitgekozen, door de burgers.



In ronde 2b verminderen de experts het aantal concurrenten s / 
kandidaten met behulp van een puntensysteem van 0 naar 100:
voor een aantal gewogen categorieën (10%, 20%, 30%, ... gewicht) 
geven ze elke kandidaat punten van 0 tot 100 voor elke categorie, 
zo krijgt kandidaat A bijv, 60 punten in categorie K1 met een 
gewicht van 20%. door de expert E3.  Dat betekent 20% van 60 = 12
punten van E3 in K1 voor A.
Als we in 10 categorieën laten checken, dan krijgt A van E3 x1 = 12 
+ x2 + x3 +…. . + x10 punten. De som is b.v. 155.

Als we 12 onafhankelijke experts hebben in het expert-team, 
krijgt kandidat A 
van E1 bijv. 192 punten voor alle categorieën,
van E2 bijv. 144 punten voor alle categorieën,
van E3 bijv. 155 punten voor alle categorieën,
... ......................
van E12 bijv. 204 punten voor alle categorieën,

Nu worden alle punten van alle 12 experts voor A samengevat. 
Resultaat b.v. 1.822
Dit is de algemene beoordeling van A door het team van experts in 
de reductie-ronde.
De 4  kandidaten met de hoogste punten-score doen mee in

Ronde 3: democratische verkiezingen tussen 4 kandidaten,

Samenvatting:
Voorselectie door experts:
Voorgestelde kandidaten die niet aan alle vereiste criteria voldoen, 
worden uitgesloten.
Degenen,  die verborgen negatieve eigenschappen hebben, die in 
tests naar voren komen, worden uitgesloten.



Voorgestelde kandidaten, die weigeren, zich te laten testen, worden 
uitgesloten.
Alle, die deze voorselectie 2a doorstaan zodat iedereen van hen 
regent kan worden als er geen concurrenten zouden zijn, worden  
dan in reductie-ronde 2b van de experts via een puntesysteem met de
andere concurrenten vergeleken. De 4 kandidaten die van alle 
onafhankelijke experts samen de meeste punten krijgen, worden 
vervolgens voorgesteld aan de kiezers.

Ronde 3
De kiezers kiezen tussen 4 kandidten. In democratische verkiezingen
bepalen ze, wie de regent wordt. De winner moet meer dan 50% van 
de temmen halen.  Indien niemand van de 4 kandidaten dit bereikt, 
komt een  nieuwe verkiezingsronde tussen de 3 kandidaten met de 
meeste stemmen. Indien weer niemand van de 3 kandidaten dit 
bereikt, komt een  nieuwe verkiezingsronde tussen de 2 kandidaten 
met demeeste stemmen.
Er moet een week tijd zijn tussen de eerste en tweede verkiezing en 
mogelijk tussen de tweede en derde verkiezing, zodat de kiezers de 
kandidaten nog intensiever kunnen bestuderen en hun beslissing 
nemen met een duidelijk idee van hen,

Kiezers kiezen tussen 4 persoonlijkheden met veel positieve 
eigenschappen en zonder verborgen negatieve eigenschappen 
(bijvoorbeeld TrojanHorse of an undercover party). Dat kunnen ze 
aan. 

Het is te veel voor hen om honderden mensen op de 
verkiezingslijsten van vandaag te controleren, sommige of zelfs 
tientallen met verborgen negatieve eigenschappen. Ze kunnen alleen 
onvoldoende controleren, verborgen negatieve eigenschappen niet 
herkennen / verborgen negatieve bedoelingen niet herkennen en gaan



vaak gecamoufleerde vijanden kiezen. Resultaat: schijndemocratie. 
Vijanden komen aan de macht. Vijanden heersen. Grote 
teleurstellingen, grote schade, groot gevaar.
Voorselectie door experts is belangrijk om  toestroom van vijanden 
van de burgers te blokkeren. Dit voorkomt nepdemocratie.

Democratische verkiezing door burgers na voorselectie door experts 
levert een goed resultaat op, bepaalt een goede regent.
Hier is het veel waarschijnlijker dat burgers een goede heerser aan 
de macht zullen hebben,
vergeleken met de keuze van vandaag tussen 'partijkandidaten'.
De keuze tussen 'partijkandidaten' is een valstrik. We willen ze 
verwijderen om opkomende schade te blokkeren en tot nu toe 
veroorzaakte schade te herstellen.

Als alle burgers zicht zouden hebben op de omvang van eerdere 
schade die is veroorzaakt door Trojaanse paardenregeringen
en een idee van de toekomstige winsten bij de keuze van een 
zorgend centraal brein: toenemende welvaart, groeiende gezondheid,
eindelijk veiligheid, veel minder belastingen, gratis energie, dan zou 
niet alleen 60%, maar 95% van hen snel lid worden van de 
vereniging SchadduwRegering. Onze strategie zou dan hebben 
gewerkt: we kunnenen een goede regent kiezen, een burger-koning, 
en aan het werk gaan.

Maar gaan wij  eerst eens verder met de beschrijving van de nieuwe 
regeringsvorm, nadat een regent is gekozen. We geven de regent veel
macht om zijn visies uit te voeren, maar zeker niet onbeperkt. De 
burgers hebben het laatste woord in referenda. Ze kunnen 
beslissingen van de regent corrigeren
Referendum, bindend, met meer dan 75% van de stemmen,
adviserend, met meer dan 50% van de stemmen,



Referenda worden onderdeel van het politieke toneel en stimuleren 
de democratie.

De regent, met zicht op alle belangrijke processen, inclusief inzicht 
in ondergrondse processen, geeft de burgers veiligheid en leidt het 
land de toekomst in.
Hij kan tot 10 jaar regeren. En zijn regeringstijd 2 keer om 5 jaar 
verlengen door na 10 rsp. 15 jaar in verkiezingen tegen concurrentie 
te winnen. Veel tijd om veel te bouwen.
Hij kan echter op elk moment (niet alleen om de 4 jaar) met een 
meerderheid van 75% worden weggestemd door een referendum als 
hij de  burgers teleursteld. Zijn macht is beperkt.De burgers hebben 
het laatste woord.
.
Al deze bepalingen zullen bij wet worden vastgesteld nadat de 
schaddduwregering regering is geworden.

Een betere verkiezingsdemocratie en een duidelijke 
verkiezingsdemocratie, waar de kiezers zien wat ze krijgen, creëren 
een grote superioriteit ten opzichte van de hedendaagse 
schijndemocratie, waarin partijcoalities machtscijfers bepalen, met 1.
zakenkringen en 2. ondergronds Groepen met TrojanHorse-
technologie die in strijd zijn met de belangen van burgers en schade 
aanrichten boven schade, die geld en eigendommen en land van de 
burgers in andere handen herverdelen.
Er is geen regent van de burger, geen centraal brein met overzicht en 
macht dat de grof verkapte fraudeprocessen ziet, onthult en stopt.
Veel burgers zien de fraudeprocessen, maar mond-tot-mondreclame 
over relevante informatie is een zwakke kracht in vergelijking met 
de leugenspers van de machtigen.

Wij zitten



centrale hersendemocratie,
de populaire democratie,
de verbeterde weggestemde democratie
door
tegen de gevaarlijke schijndemocratie van ondoorzichtige partijen, 
economische groepen en geldmachten, vermengd met geheime 
staten die hun eigen agenda volgen.
We registreren toenemende onzekerheid en toenemende schade voor 
burgers.
Alle schade optellen zou de burgers verbazen. Je hebt de berg met 
schade niet in de gaten. De geleidende cirkels achter de 
nepdemocratie doen er alles aan om het zicht op de berg van schade 
te verdoezelen. U bedient de leugenpers. Uw TrojanHorses op 
elektrische fauteuils heffen belastingen op. Uw miljardairs worden 
elke dag met miljoenen "rijker", maar het zijn arme truffels.
Waarom?

We stellen hier een hypothese voor, gebaseerd op wetenschappelijke 
analyse van het huidige energiesysteem:
de drijvende krachten zijn zieke kinderen in volwassen lichamen, 
mensen met de gevaarlijke hersenziekte <compulsion to harm>
Als ze terugvallen in de 'toestand van het volgen van kinderen', 
zullen ze vaak herkenbare dikke fouten maken die kunnen worden 
gebruikt om verdere schadetrucs te dwarsbomen.
Tot dusver zijn ze "minder gevaarlijk".
Maar wees voorzichtig: hun handhavingstechnieken omvatten 
primitieve fraude in combinatie met verraderlijk geweld. Ze 
gebruiken ongetwijfeld alle vormen van geweld om tegenstanders 
schade toe te brengen. om klein te worden, tot gecamoufleerde 
moord:
vermomd als auto-ongeluk, huisongeval, 'zelfmoord', hartdood, 
hersenbloeding (veroorzaakt door gif). Hinderlagen-klappen zijn te 



verwachten als je in het vizier van de grote groep zieke kinderen 
valt.
De ziektedwang van de Lach-Lust-Schadenmaher is erfelijk. 
Daarom heb je meestal te maken met een hele stam van deze zieke 
mensen. Zelfs als je er maar één kent: de anderen wachten op de 
achtergrond. Ze heeft talloze moorden op haar geweten.
Ze onderhouden professionele moordenaarsgroepen om moorden te 
plegen. Een telefoontje is genoeg.
Verplichte schade en lustmoord zijn twee fasen van dezelfde 
hersenziekte.
Van de gewoonte van zieke kinderen is bekend dat ze kinderen die in
een grote groep in geluiddichte kelders zijn gevangen, martelen in 
zogenaamde duivelsmassa's. Te onvoorstelbaar wreed en gek voor 
een normale burger om stil te staan. (Hij duwt het gewoon weg: 
"Zoiets bestaat niet!" In de psychologie betekent dit <repressie>). Er 
is dit in de ondergrondse wereld van de zieken en het bestaat al 
eeuwen.

We hebben te maken met dit soort mensen, die speels en lachend in 
onze machtsorganen zitten, die de belasting blijven omdraaien, die 
belastinggeld grof corrumperen in de zakken van hun stammen en in 
de rekeningen van hun miljardairs. Spelen, manipuleren, spelen: ze 
blijven spelen, gedreven door de ziekte (www.diese-
Krankheit.neeee.net)

Neem eerst aan dat deze hypothese van een ziek kind trouw is aan de
achtergrond van ons huidige politieke systeem,
Ten tweede wil je een positieve wereld
voor uzelf en uw gezin, uw kinderen.
Dan nodigen we je uit om deel te nemen aan de schaduwregering 
(met 3 ttt) en om 12 kennissen te winnen volgens het 
beloningssysteem met meerdere niveaus, die weer 12 kennissen 



zullen winnen enzovoort totdat onze club de geluidslimiet van 60% 
heeft bereikt en we kunnen handelen . Hoe eerder je meedoet en 
meedoet aan onze campagne tegen deze ellendige ziekte <dwang om
te schaden>, hoe meer je verdient. We stoppen de helft van alle 
donaties en fondsen die in ons stromen in dit beloningssysteem. 
Omdat het effectief is, levert het ons meer nieuwe leden goedkoper 
en sneller op dan b.v. dure advertenties in kranten. Doe iets voor uw 
toekomstige welvaart en verdien er geld mee.
Het beleid van onze regent voor de burger en voor de burger alleen 
verhoogt de welvaart van de burgers en niet die van de miljardairs 
van de Lust-Schadenmacher-groep.

De zieke kinderen in volwassen lichamen worden geboren met de 
ziekte, met een defect gen,  dat de gevaarlijke aandoening 
veroorzaakt. Onze vijanden zijn niet de dragers van de ziekte. Alleen
de ziekte is onze vijand. We scheiden dat duidelijk. We willen de 
dragers van de ziekte bevrijden. Hen genezen!

Neem deel aan onze veldtocht tegen de verwoestende ziekte. Wees er
vroeg bij en verzeker je van een groot deel van de beloningen in het 
beloningssysteem met meerdere niveaus!

www.schatttenregierung.jaaaa.net 
www.schaddduwregering.jaaaa.net 
www.shadddowgovernment.jaaaa.net

Ons concept kan en mag gekopieerd worden
in elke gegroeide politieke eenheid (in elke natiestaat),
en in de nog groeiende politieke eenheden
(Continenten Europa, Amerika, Azië, Afrika, Australië, planeet 
Aarde). Elke eenheid functioneert beter met een centraal brein.


