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De Grappen(huis)-Overheid heeft

 geen gezag meer
Spoedwet-nee! In plaats daarvan Spoed-Test

van de spoedwetten-schrijvers De Jonge, Grapperhaus, Rutte!

Spoed-Test
meteen, om te zien, wat ze werkelijk denken!

over Corona en labor-virussen, over 5G en DNA-schade,
over TrojanHorse-Techniek en WW3, over burgers en depopulation,

over het geheime gangenstelsel deep onder de grond 
en de chemtrail-vloot hoog in de lucht.

De hersenstromen van de testpersonen verraden, 
wat ze denken en wie ze zijn. Zie lach-foto´s beneden. 

Daarom nu testen: Grapperhaus, De Jonge, Rutte.
Wetenschap zegt: Ze zijn spelers, een mix van streken uithalende kinderen en volwassenen. Hersenziekte !

Wetenschap: Burgers doen de valse dingen. Protesteren is goed. Testen is beter.

http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxde.pdf
http://www.china-5g.neeee.net/
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxnl.pdf
http://www.machtkampf.jaaaa.net/maka-spoed-test-xxnl.pdf
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Pacifisten en wetenschappers als Draken-Doders

Wij hebben de Hunnen-draak in het vizier:
het grote lustmoordenaar-volk, dat undercover tussen ons leeft, sinds ruim 600 jaar 

(sinds de grote volksverhuizing 1376 nC. Het Hunnen-volk van de Zwarte Zee, Oost-
Oekraine en Kaukasus drong onder een valse naam Europa binnen). Het is sinds 300 jaar
enorm en sinds 120 jaar explosief gegroeid.  Onder hun koning Attila (zie geschiedenis-
boeken) waren ze al vroeger een keer hier in Europa, hebben toen hun moordlust open

laten zien,  o.a. 436 nC bij de volkerenmoord op de Burgunders.)  
Nu vermoorden de Hunnen continu nog veel meer mensen dan toen, maar hebben een

techniek ontwikkeld, dat het niet opvalt:  in plaats van vermoorde mensen zijn er te zien
alleen slachtoffers van ongelukken, hartinfarkten, hersenbloedingen, zelfmoorden en

ziektes, kanker en virusinfecties. 
Het Hunnen-Volk heeft het Killer-Gen KillPPP in zijn DNA-bagage. een erfelijk defect

playing-pranks-Gen. Daarom hebben de Hunnen een defect playing-pranks-program
(PPP) in hun hersenen. In een hoek van hun hoofden, van buiten moeilijk te zien. zit

de lustmoordenaar-ziekte. Aan de manier, hoe ze soms lachen of grienen, kunnen
vakmensen lustmoordenaars herkennen. Maar niet geschoolde burgers herkennen hen

helemaal niet. Zo kunnen de playing-bad-pranks-children, de groepen van
lustmoordenaars, ongestoord hun gang gaan en lustvol aan de lange rij van hun

slachtoffers nieuwe slachtoffers toevoegen, altijd fijn gecamoufleerd.
Zodra meer burgers zicht hebben op de talrijke lustmoordenaar-groepen, die hoog

gespecialiseerd op vele vlaktes bedriegend, rovend en even ook moordend vlijtig bezig
zijn, en elkaar steunen en helpen en zich alle als delen van het Hunnen-Volk zien, dan is

de spoek snel voorbij. Daarom gaan wetenschappers burgers nu scholen.

Mensen met een zieke hersenhoek 
maken altijd dikke fouten

zoals de knuffelende Grapperhaus
zoals de explosief lachende Rutte (foto)

zoals de bedriegende De Jonge (die in de CDA Pieter Omtzicht om de leiderschap
bedrogen heeft). Ook als drogenkonsument is gezondheidsminister De Jonge een grap.

Bijzonderheid: hij en andere hoog geplaatste politici, die bij het lustmoordenaar-volk behoren,
benutten als droge het bloed en bepaalde hersendelen van gemartelde en dan gedode kinderen.

Wij gaan het memory van De Jonge in de Truth-finder-Test daarover vragen stellen.
Niet geloven, maar testen! Dat raadt de wetenschap de burgers aan.
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 Gezondheidsminister De Jonge, aan drogen verslaafd? Een nieuwe grap in het grappenhuis
Overheid? In de TfT-Test krijgt De Jonge deze vraag voorgeschoteld. Kon Minister President
Rutte geen betere minister vinden, of is Rutte ook een drogengebruiker? Gebruikt hij drogen,
gemaakt uit martel-kinderen?  Wij willen het weten!  Burgers kunnen zich niet voorstellen, wat
voor gruwels achter de schermen gebeuren en lochenen liever, dat het kan gebeuren, in plaats van
te testen. Daarentegen zijn wetenschappers voor het testen.. Want een uur testen van DeJonge en

Rutte kan 10 jaar ellende, berokkend  door de Bilderberger Rutte en zijn ministers, voorkomen.
Studeer de foto´s! Studeer de mond! Studeer de ogen! Zijn De Jonge en Rutte 

playing-bad-pranks-children, die voor lust uit hun dak gaan?  Hebben ze de zieke hersenhoek?


