Volwassen reageren op de WW3-aanval
van halve kinderen met een zieke hersenhoek

in hun hoofd, waarin ze echt kinderen zijn,
zieke kinderen, die intensieve lust beleven
bij boze streken, bij grote schade berokkenen,

en de meeste lust bij het doden, bij het
langzaam en pijnvol doden → zijn ze lustmoordenaars?
Lustmoordenaars zijn zieke mensen! Ga je akkoord? Hun WW3-aanval is
dilettantisch gepland: in meerdere stappen langzaam en pijnvol miljoenen mensen
doden, met spuiten, via georganiseerde hongersnood, en, en, en … De grootste
klappen komen nog, als wij ons mee laten sleuren. Covid19-”vaccinaties” met
tijdbom-ziektekiemen daarin zijn eerst het begin. Toch gaan wij meedoen?

Ga jij meedoen? Wij niet!
Als wij bestaande wetenschap en techniek inzetten,
zijn de moordenaars snel ontmaskerd.
Als wij maar de kopstukken Biden, Merkel, Macron, Rutte
wegens verdenking massamoord via integere politie laten oppakken en aan de TTTest, de Truth-Test, ondervragen, iedereen maar15 minuut, is meteen bewezen, dat
ze moordenaars zijn. www.Truth-Test.jaaaa.net . Hun hersenen kunnen niet liegen.
In het EEG kan men hun antwoorden zien. Moderne techniek! Heb je nog twijfels,
wacht dan de test af. Wat wij al lang zien, ziet dan iedereen. Dan krijgen ze geen steun meer.

Bestudeer de lach-ziekte !

Het was dilettantisch van hen, niet daarmee te rekenen, dat wij deze techniek
bezitten. Weliswaar kennen de meeste burgers de geniaal eenvoudige Truth-Test van
Prof. Rykken nog niet. Maar er zijn ook nog de wetenschappers van de maatschappij!

Met TT kunnen wij Rutte ook ondervragen, wat de volgende stappen van WW3

zijn en deze dan dwarsbomen: geen gemaakte hongersnood, geen 5G-vuur-aanvallen op
onze woningen, ze nachts in de fik steken, steden neerbranden: al deze duivelse plannen van
de door ziekte gewetenloze nieuwe Hunnen blokkeren! Ze hebben een defect ppp-Gen
van de oude Hunnen geerfd, van de duivels en volkermoordenaars uit de geschiedenis.
Het defecte gen is de aanvaller. De wetenschap heeft dat ontdekt. Geen zieken de schuld
geven. Hen wel stoppen! Nu gaan wij dit via strategisch flyeren bekend maken. De MSM-media zijn helaas
nog in handen van de zieken. Flyers massief en opvallend aan auto´s en fietsen, vooral rond politiebureau´s,
met oproep aan de integere politiemacht, criminele Hunnen-cops te ontwapenen en achter ons te staan, zo
als wij achter hen staan. 80 politiemensen beschuldigen Rutte zwaar. Lees www.the-7-sins-ofRutte.jaaaa.net , www.Rutte-testen.jaaaa.net . Samen krijgen wij de WW3-aanvallers snel onder controle !

Sta jij achter ons? Do je mee? Zit je in een organisatie? Informeer de anderen! Doet
als groep mee! Senioren en scholieren hebben tijd. Op fietsen massief flyeren! In BiGgroups. Biccycle-groups. In hele straten flyers aan auto´s en fietsen! Bij stadhuizen,
supermarkten, politiebureau´s. Legaal flyeren, als stem van 80 oplettende en moedige
politieagenten: bpoc2020.nl , die Rutte zwaar beschuldigen, massief ziek-criminele
straatvechters (Hunnen met het defecte gen!) in de politie te hebben geplaatst, om
burgers in elkaar te slaan. Dictatuur! Gestapo-dictatuur. Wie Rutte´s Corona-Kerk, waar
niets wetenschappelijk onderbouwd is, niet wil volgen, wordt in elkaar geslagen!

Sta jij achter Rutte´s Corona-Kerk?
Ketsers worden daar in elkaar geslagen!
Beter worden gaat daar niet via niet roken, weinig alcohol, richtig eten, veel bewegen,
weerbaar zijn met een sterk immuunsysteem, maar via vaccineren, vaccineren, vaccineren.

Of sta jij achter ons, met de eis: Rutte met TT testen?

Toepassen van objectieve wetenschappelijke tests !
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PS 1

Overwaken en verstoren

Attentie ! De moderne Hunnen overwaken de maatschapppij via
“stille groepen” in het geheim, en proberen, de communicatie tussen
burgers te verstoren, die over hen gaat en over hun misdrijven.

Ze putsen veel daarvan weg op sociale media, laten emails
verdwijnen – die komen nooit aan. Met veel manpower, ITvakmensen en speciaalprogramma´s zitten de lach-zieken
aan het internet, zoeken en verstoren met grote lust.
Ze kunnen dat doen, omdat ze relatief velen zijn, rond 2% nu,
en technisch bekwame onder hen zijn. Rond 350.000 in
Nederland, 2% van 17 miljoen, van die een groot deel het
machtssysteem stil geinfiltreerd heeft, en ook machtsberoepen
zoals artsen, juristen, rechters, politici. Op machtsposten zitten ze
dan met 20% en meer, en manipuleren met lol, met zieke lust.

Als je contact met ons wilt krijgen, dan probeer het dus
meerdere keren, indien het niet direct lukt.
Ze kunnen daartussen zitten !
PS 2

Denkbeelden over lustmoordenaars

Moeten wij onze denkbeelden over lustmoordenaars nu aanpassen?
De wetenschap heeft onderzoek naar hen gedaan, met verrassende
resultaten: Niet duistere figuren, maar in hun zieke hersenhoek spelende kinderen, en in de rest van hun hersenen normale en soms
bekwame personen, met de mogelijkheid, tussen het zieke en het
normale deel bliksemsnel hen en weer te schakelen en geoefend
normale onoplettende mensen voor de gek te houden.
Bij oplettende wetenschappers komen ze daarmee niet door.

In het zieke hersendeel spelen ze het liefst met het leven van
anderen, het langzaam en met veel pijn vernietigen, lustvol en

zonder geweten. Deze kwaadaardige drijfveer zit in hen.
WAAROM zo kwaad? Hersenziekte kent geen WAAROM. Het
is eenvoudig een fout van de natuur. Er loopt iets mis: een
zinloze fout ! Dat is alles wat men kan zeggen
als verklaring van het gebeuren.

Omdat dit lust generende spel niet altijd mogelijk is,
omdat niet altijd zwakke slachtoffers beschikbaar zijn,
nemen de zieke kinderen in de tussentijd genoegen met een beetje
vernietigen: onder voorwendselen en indirect, om niet op te vallen en
gestraft te worden, anderen grote schade berokkenen, een stuk van hun
vermogen vernietigen door bedrog – is niet alleen big fun, maar ook nog
lukratief – of hun gezondheid beschadigen. Dat kan man als vriendelijk
optretende arts prima: de patient een pilletje geven, dat eerst een beetje
helpt en daarna, nauwelijks nog traceerbaar, om zo meer schade maakt in
het lichaam. Het kwaadaardige deel van de pharmacie werkt volgens dit
muster. Artsen met de lach-en-lust-ziekte dragen dit systeem. Lachen
doen ze eerst, nadat de patient de deur uit is. Tot dan dragen ze een
engelsgezicht, dat onwetende, niet geschoolde patienten als echt anzien,
vertrouwen hebben en terugkomen.

In andere machtsberoepen loopt het ook zo

Politici kunnen prachtig spelen
met engelsgezichten “heilende maatregelen” doordrukken, die in
werkelijkheid de maatschappij zwaar beschadigen. Zolang genoeg
gelovigen hen volgen, gaan ze door. Lachen doen ze eerst achter de
schermen, in eigen kringen, beter afgeschermd tegen inzicht dan de
kringen van slachter-ME-ers op het politiebureau na een slacht op het
Maliieveld. Daar konden normale politiemensen meekijken, hoe ze lachten.
Een dikke fout van de slimme Rutte, dat hij dat niet heeft vooruitgezien. Nu
heeft hij de facto aangiften van 80 politieagenten aan zijn broek. Wij
burgers versterken hun stem. Meedoen! Politici bezitten geregeld een
hoger intelligentie-niveau en lachen over hun eigen streken alleen achter
gesloten deuren. Maar hun lach is dan precies zo akelig en afstotend als
dat van de zieke ME-ers, omdat hun hersenziekte precies dezelfde is. Het
defecte ppp-gen, het ddppp-gen en daarom de zieke hersenhoek doen hun
werk. Zinloos, een fout van de natuur, maar aanwezend.

De maatschappij moet leren, daarmee om te gaan. Een
grootprogramma van wetenschap en gen-techniek moet komen,
- Trump, hoor goed - om het defecte speler-gen vreedzaam, zonder
slachtpartijen, uit de gene-pool van de mensheid te verwijderen.
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