
DELFT                                            …..     lezen  in   PDF

Wie een schuine toren wil zien, moet niet in ieder geval naar Pisa in
Italie reizen. Een indrukwekkende toren van deze soort vindt men
ook in Delft:  de toren van de Oude Kerk in Delft  staat  duidelijk
schuin. 

Voor welke andere een klein beetje schuine dingen moet men ook
niet naar Italie? :

In Delft bestaat een grote criminele groep in de politie. Veiligheid is
fictie, zolang die er zit.
Klacht:   Politie  boeit  zwakke  senior  van  77  na  duidelijk  valse
aangifte, gebruikt tegen hem harde geweld, sluit hem dan in een cel
in.  Als  de  ingesloten  senior  hartproblemen  krijgt  en  om een  arts
vraagt, komt in 5 uren geen arts. Wat was het doel? Verrekken laten?
Moord?  Hoe  veel  personen  omvat  de  criminele  groep?  Hoe  veel
integere agenten hebben het lef, met de Weerwolf samen te werken?

Tot nu toe hebben wij 5 advertenties geplaatst. De top van de Delftse
politie speelt dode man. Wie zwijgt, geeft toe.
www.weerwolf.jaaaa.net .  Wij weren ons.

Hier gaat het om zware criminaliteit in het orgaan, dat criminaliteit
bestrijden moet. Wakker worden! Verdachte agenten met nieuwe 6-
kanaal-leugen-detectief testen! Zo kunnen wij deze schuine kant van
Delft recht trekken.

De  burgers  zijn  de  souverein.  De  criminelen,  die  machtinstanties
zoals  de  politie  zijn  binnengedrongen,  zijn  veel  zwakker  dan  de
normaalburger denkt. Zij hebben bepaalde zwakke plekken, bij die
men ze  kan  pakken.  De  nieuwe leugen-detectief  DeC vindt  deze

http://www.klachten-over-de-politie.jaaaa.net/klachten-over-de-politie.pdf
http://Www.weerwolf.jaaaa.net/


zwakke plekken meteen.

Er is een prachtige nieuwe initiatieve: de energie- initiatieve. 
Tot  nu  toe  15.000  burgers  hebben  zich  samengesloten  –  en  het
komen  iedere  dag  meer  erbij  –  en  een  energie-commissaris
gekozen.  Die  gaat  nu  vaart  maken  met  cheap  clean  energy,  met
Nederland  fossielvrij.  Omdat  het  de  instanties  constant  niet  wil
lukken,  pakken  de  burgers  zelf  het  aan.  Zoals  zij  na  de  grote
stormvloed vroeger ook al  de Delta-Werken hebben opgericht,  uit
eigen kracht. Dat staat model.   www.energiecommissie.nl

Wat wij nu nog daaraan moeten toevoegen is een ControleCommissaris
aan  het  hoofd  van  een  ControleCommissie:  een  krachtige
persoonlijkheid, die met 15.000 of 100.000 betrokken burgers in zijn
rug de instanties op behoorlijk functioneren controleert, de politie,
het Openbaar Ministerie, de rechters, de regering en alles, wat macht
betekent. Daarbij zal de control-commissaris van de burgers samen
met een team van vakmensen de functionarissen van de instanties tal
van vragen stellen, om een sherp beeld te krijgen van de processen.
Als hij van mening is, dat de antwoorden niet kloppen, gaat hij zijn
tegenover met smart-technology controleren: hem met de 6-kanaal-
leugen-detectief  DeC  testen.  DeC,  met  een  snelle  en  krachtige
computer  erachter,  is  zo  sterk,  dat  alle  leugenaren door  de  mand
vallen. 

De  control-commissaris  zorgt  ervoor,  dat  de  instanties  schoon
worden en weer goed functioneren.
De energie-commissaris zorgt ervoor, dat wij snel – nog voor 2030 -
cheap clean energy krijgen, dat het milieu zich herstelt en dat het
klimaat terugkipt en niet omkipt.
Beide  commissarissen  zijn  realisten  en  onderschatten  de  tegen-
stander niet. Zij studeren de tegenstander en zijn zwakke plekken.

http://www.energiecommissie.nl/


Zie www.Niessen-science.jaaaa.net , en dan pakken ze hem aan.
Beide samen zorgen ze ervoor, dat onze kinderen en kindeskinderen
weer toekomst hebben.

Zie www.ControleCommissaris.jaaaa.net
Zie www.ControleCommissie.jaaaa.net

De   Weer  wolf bijt met wetenschap.   Wetenschap heeft tanden.
Weerwolf Delft  Tel. 06- 474 55 242  www.weerwolf.jaaaa.net
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