Terreur in de
Senioren-Flat
Lust-Schademakers zoeken lust door beschadiging van zwakke senioren, omdat ze daar de schade bij
hun slachtoffers makkelijk natuurlijke processen kunnen toeschrijven, ten eerste. En omdat
hoogbejaarden meestal zwak zijn, ten tweede, en zich nauwelijks kunnen verzetten. Twee voordelen
maken het hen dus daar mogelijk, hun drang uit te leven, bij weinig gevaar, ontdekt en gestraft te
worden. In 7 jaar Senioren-Flat beleefde de auteur 4 huismeesters, allen lustduivels, allen LustSchademakers, gestuurd door een groot wespennest van Lust-Schade-makers, dat een woningcorporatie
had geïnfiltreerd en nu op een speciale manier bestuurde.

Begrijp de wereld! Begrijp het Negatieve! Begrijp de negatieve spelers!
De omvangrijkste en het zwaarst tellende misdrijven in onze wereld, inclusief overheidsmisdrijven zoals
oorlogen ontsteken, economiecrisissen teweeg brengen, megabedrog van boven, seriemoorden met ziektekiemen
(kanker-infectie), hebben als achtergrond hersenziekte van de lust zoekende daders.

De daders kunnen relatief bekwaam te werk gaan en zich bijna onherkenbaar camoufleren, ondanks hersenziekte.
Personen met fouten in het lust-systeem! Bij hen werd het kinder-aanvalsprogramma ´poetsen bakken´ bij het
volwassen worden niet afgeschakeld (ontwikkelingsstoring). Gelijktijdig is de begrenzing op onschuldige
poetsen defect. Daarom worden uit onschuldige poetsen duivelse poetsen. Spelende volwassene-kinderen!
Wegens erfelijkheid ontstaan grote groepen van kranke personen, die, van binnen met grote kracht gedreven, samenspelen
bij hun zoektocht naar schreeuwende lust. De normale burger begrijpt niets daarvan, denkt, dat dit onmogelijk is.
Personengroepen, die vol van perverse vreugde stil in machtsorganen in sijpelen.
Dit speelt in het groot

Een model daarvan heeft men hier in het klein: functionarissen van de woningcorporatie als macht-hebbers,
die alle sleutels bezitten en over alle installaties in de grote flat beschikken, deze misbrui-kend, om indirect en
ongezien te plagen. En de bewoners als burgers, als onderdanen. Hier kan men aardig studeren, hoe dat loopt. En in
het klein makkelijker experimenteren dan in het groot. Omdat de Lust-Schademakers in de kleine wereld met de
Lust-Schademakers in de grote wereld via tentakels verbonden zijn, krijgen ze bescherming en hulp van boven.
Anders zou het gespook al lang voorbij zijn.

Mozaïek der Wetenschap:
ontdek een erfelijke hersenziekte,
bron van ongelooflijke misdaden van alle soorten

Het arglistige undercover levende Attila-Volk,
drager van de erfelijke hersenziekte, zoekt slachtoffers voor zijn poetsen

