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Verweer tegen Vidomes-aanval via de rechter,
met eis: ontruiming van de woning
Ik eis van de rechter, de klacht af te wijzen, omdat ongegrond.
Tegenklacht: ik eis van de rechter, Vidomes te veroordelen, een
aantal reparaties uit te voren en een aantal storingen te verwijderen, die de zieke Vidomes-groep hardnekkig in stand houdt (zie productie1).

Dit proces van Vidomes
tegen mij kan ik alleen winnen.
Situatie algemeen:
Er zijn groepen van mensen met een erfelijke afwijking:
Ze hebben een omgepoold lust-systeem in hun hersenen. Uit negative dingen en uit
schade van anderen trekken ze lust. Zogenoemde perverse personen. Systematisch
organiseren ze schade voor anderen, stiekem, undercover, als guerrillas, om straf te ontwijken.
Situatie concreet:
Een wetenschapper heeft kritiek op een lust-schademakergroep en is door de
schademakergroep niet meer te handhaven. Hij is te slim, laat zich geen raad voor de
ogen draaien, beschrijft de schadeacties van de groep met systeem, met vele details,
met objectieve onderbouwing: foto´s, geluidsopnames, getuigen, die hetzelfde
vaststellen als hij. Deze soort spiegel is de groep nog niet tegengekomen.
Bovendien vindt de groep deze spiegel ook nog op internet, op de website van de
wetenschapper, waar ze niet bij kan.
De schademakers zien de bron van hun lust-belevenissen, schade van gewone mensen,
uitdrogen. Ze zien zich aan de kaak gesteld. Bovendien ziet de groep nog straf op zich afkomen.
De groep heeft zich gefrunnikt in een grote woningcorporatie. In een van de flats van de
corporatie woont de wetenschapper, ervaart de schadeacties van de zieken tegen een
geselecteerde groep van huurders, in het bijzonder tegen senioren, en tegen zich zelf.
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De lust-schademakergroep zoekt een tegenmiddel tegen de criticus. Ze vindt een
strohalm: In naam van de corporatie verklaart de zieke groep, dat de wetenschapper een
verwarde persoon is, die niet meer te handhaven is, een gevaar voor andere huurders, die
daarom de flat moet worden uitgezet via de rechter.
Ze stelt: de wetenschapper is een verwarde persoon,
die spoeken ziet, dingen, die er niet zijn,
die spoeken hoort, die geluiden hoort, die er niet zijn.
Maar ze heeft wel foto´s en geluidopnames en getuigen tegen zich.
die de kritiek van de wetenschapper steunen. Anderen horen en zien die ´spoeken´ ook!
Geen enkel kans van slagen van de lust-schademakergroep voor een eerlijke rechter!
Natuurlijk weet ze, dat haar stellingen over de wetenschapper vals zijn.
Natuurlijk weet ze, dat de wetenschapper een scherp oordeel heeft.
Natuurlijk weet ze, dat dit het tegendeel van verward is.
Natuurlijk weet ze, dat een rechter dit ook ziet.
Natuurlijk weet ze, dat ze zelf fout bezig is en dat ze allen de lust-schademakerziekte in
hun hoofd hebben, een omgepoold lust-systeem, waar schade lust maakt. Dat staat dik in
hun geheugen geschreven.
Toch geeft de groep nog niet op. Wat doet ze?
Ze weet: <Er zijn overal perverse personen, broers en susters van ons. Ook onder
rechters en griffie-medewerkers.> Dus gaat ze op zoek naar een groep van perverse
rechters, die als guerrilla-wespennest onder de eerlijke rechters zit, undercover. Ze kent
al zo´n groep, maakt nieuwe afspraken, undercover. Gaat het haar lukken, een
verstekvonnis te krijgen? Dan moet ze niet argumenteren. Dan komt haar grote zwakte
niet naar voren. Met een verstekvonnis kan ze een k.o.-slag uitdelen: de woning binnen
een week ontruimen, alle spullen op straat. Een verstekvonnis, dat is misschien haar
laatste kans.
Toch de wetenschapper weet dat ook en let op. Hij houdt polshoogte met de rechtbank
en ziet voorbereidingen voor een k.o.-slag: verdwijnen van schriftstukken, zodat een
verstekvonnis in zijn vakantietijd mogelijk is. (zie chronologische documentatie,
productie-2). Hij verdaagt zijn vakantie, levert de verdwenen stukken nieuw in, niet per
brief, maar persoonlijk aan de balie van de rechtbank, krijgt kopien met stempel als
bewijs, dat ze zijn ingeleverd, en gaat 2 dagen later ook nog naar de eerste rolzitting,
waar hij verdere voorbereidingen voor een verstekvonnis tegenkomt. Door persoonlijk
in te grijpen kan hij dit verhinderen, nieuwe bedrogsfeiten constateren en de verplaatsing
van de eerste inhoudelijke zitting om 4 weken bereiken.
Verkekene kans voor de groep van perversen: geen verstek-vonnis. Wat doet ze nu?
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Dat zal de toekomst leren. Voor een eerlijke rechter heeft ze geen kans!
Omdat normale burgers nauwelijks controleren, ziet de undercovergroep in de rechtbank
mogelijkheden en gaat vrolijk manipuleren. Gericht stukken uit de akte laten
verdwijnen! Het gebeurt. Dat zien wij hier. Onze controleactiviteiten hebben het aan het
licht gebracht. Normale burgers controleren niet. Daarom kon het manipuleer-monster het
vrije speelveld handig benutten, zo veel macht pakken en zo groot worden als het vandaag is.

Voor een eerlijke rechter heeft Vidomes geen kans! want:
De stellingen van Vidomes zijn bewijsbaar onwaar, dat ze haar verhuurdersplichten
heeft vervuld en voor een ongestoord woongenoot heeft gezorgd. Het tegendeel is het
geval: De groep van lust-schademakers, op dit moment nog dominant en bepalend in
Vidomes, heeft haar bevoegdheden stelselmatig misbruikt, heeft iedere mogelijkheid
gegrepen, om schade de maken door storingen te produceren, vooral door arglistig
misbruik van huisinstallaties te maken (zie de lange lijst, productie-1, die ze verkeerd
instelt, zodat ze achter gesloten deuren rammelen. En ze gaat ook nu daarmee door, met
meerdere stoorbronnen, en een nieuwe erbij. Brutaal, onverstoorbaar, ziek! Dat is een
interessante trek van de ziekte, die de wetenschap hier constateert en noteert. Dit gedrag van
de zieken kan belangrijk worden in grotere samenhangen dan hier op het lage machtsniveau. De zieken gedragen zich zoals koppige kinderen. Deze weerbarstigheid is weer een
parallele met kindergedrag. Kindergedrag, ontspoord, is bron van de ziekte!
Op warme dagen is het nu relatief rustig in de woning. Want de grootste storing, verbonden
met de verwarming, is dan weg. Van 12.7. tot 14.7. was het kouder dan eerder. De verwarming
werd weer ingeschakeld. En meteen maakte zich een vervelende trilling weer bemerkbaar:
Zie geluidsopname van 12.7. 2017 op datastikker, productie 3, en tekst erbij:
Geluidsopame 1 , record 2017 07 12 204 734.3 gpp van 2017/ 07 /12 , 2 minuut 44 sec lang. En
Geluidsopame 2 , record 2017 04 25 111 314.3 gpp van 2017/ 04 /25 , 4 minuut 6 sec lang.
Bewijs, dat er geen reparatie is doorgevoerd sinds 2.2.2017. Hartnekkig niet. Het
regelmechanisme in het kastje – zie foto – ( productie-3 ) dat binnen een kwartier kan worden
vervangen, is kapot en blijft kapot. Het bedrijf Unica, dat de cv-installatie beheert, weet dat.
Meerdere medewerkers van Unica hebben melding gemaakt, nadat ze de storing hebben gezien
en gehoord: het kastje rammelen gezien en de trilling hebben gehoord, die door de dikke 30 m
hoge gasbuis loopt, als het gas te snel en ongeregeld naar boven schiet. TNO heeft het
regelmechanisme ontwikkeld, om zulke geluidsstoringen uit de wereld te helpen. Unica kan
een nieuw kastje plaatsen en de bron van de storing wegnemen. Maar Vidomes geeft geen
opdracht daartoe. Hartnekkig niet. Getuigen van deze dikke storing, trilling in de 30 m hoge
dikke gasbuis: in productie-3.

De geluiden komen meestal van vele kanten, zodat men zelf de oorzaak en de bron
moeilijk herkennen kan. Storende pompenslagen bijv. wandern van de pomp via staalbuizen door
de hele flat. Van de buizenschachten dringen ze dan door in woningen, die dicht bij de buizenschachten
liggen. De woning van de wetenschapper ligt direct naast de centrale buizenschacht van de flat, met 7
buizen: (foto in productie 3). Alle buizen zitten zonder trillingsdempers direct op de muur. Vidomes

weigert, trillingsdempers in te bouwen, wat snel gaat en eenvoudig is. Ze willen niet!
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Een huurder weet normaal niets van buizenschachten. Hij hoort alleen onduidelijke
vervelende geluiden in zijn woning, dag en nacht, die je naar type meer of minder stress
maken. Sommige produceren hoofdpijn. Het duurt ook, totdat hij attent wordt op een
verbinding tussen hoofdpijn en onduidelijke onderdrempelijke geluiden.
Lust-schademakers kiezen precies voor zulke storingen, die niet direct opvallen, op die
sommige huurders eerst laat en andere nooit attent worden, maar wel de schade ervaren,
slecht uitgeslapen zijn of ziek worden. De schademakers opserveren de gevolgen van
hun daden. Arglistig maken ze schade. Daarom noemen wij ze schademakers. Ze laten
vaker lust zien, verhuld of minder verhuld, als men goed observeert.

Daarom noemen wij ze lust-schademakers.
Schademakergroepen zijn niet onbekend: zie Zembla-TV over een groep van
schademakers in Vestia, die gedurende 7 jaar doorging met arglistig schade maken,
zonder dat de huurders grip konden krijgen op het gecamoufleerde schademonster en
veel slaaploze nachten en veel gezondheidsschade opliepen. Dit wetend werken wij met
een nieuwe strategie.
Tot nu toe heeft de lust-schademakergroep in Vidomes geen middel gevonden, om mij en de
Weerwolf-groep het zwijgen op te leggen. Wat argumenten aangaat, verliezen de schademakers
aan alle kanten. Zo heb bijv. niet alleen ik gezegd, dat ze long time fout bezig zijn. Hetzelfde
hebben ook monteurs van Unica al veel eerder gezegd, in 2015 en 2016, het bedrijf van de cvinstallatie. En nu gaat het niet over de gasbuis, die gas aan de ketels levert, maar over de
heetwater-buizen, die heetwater aan de radiatoren in de woningen leveren. Een Unica-monteur
(Sander) heeft gezegd, dat de Vidomes-huismeesters -woordelijk- ´met de vingers aan de
knoppen van de verwarmingspompen zijn geweest´, dat ze deze, die op 1000 toeren moeten
draaien, ´op 3000 toeren hebben gesteld, vals afgesteld dus´. Dan beginnen de
verwarmingsbuizen in de woningen vervelend te vibreren en te huilen. trillingen te maken, die
bij ons huurders stress maken, ons niet rusten en slecht slapen laten. En hij heeft gezegd, dat dit
niet alleen een huismeester was, de huismeester P. B. (1), volle naam zie lijst, productie-4, met
namen van hier bezige schademakers), maar ook de vroegere huismeester Jan P. (2), om te
beklemtonen, dat het een sport van een schademakergroep is, mensen arglistig te beschadigen,
om lust te vergaren. Niet alleen van een persoon! Zoals de Vidomes-advocaat het wil
daarstellen, om de anderen in de grote groep uit de wind te houden. De huismeester is alleen de
speerspits van de grote groep. Ze kunnen lust daaruit trekken, omdat ze een omgepoold lustsysteem in hun hoofd hebben: schade maakt lust. Wegens deze hersenziekte zijn ze dol daarop,
schade te maken, zolang ze daarvoor niet gestrafd worden. Om straf te voorkomen werken ze
zoals guerrillas, arglistig gemeen. Het zijn hele groepen, die deze erfelijke ziekte hebben. Ze
komen niet alleen in Vidomes voor. Maar ze komen ook in Vidomes voor. Andere bevestigen
dat ook. Niet alleen ik. Ook mensen in Unica. Ook mensen in het service-bedrijf Duro Vermeer,
die boos op deze zieken zijn, slechte ervaringen met hen hebben gemaakt en mij willen helpen.
Ze hebben van zich zelf aangeboden, toen ze van het proces hoorden, in het proces als getuigen
op te treden. Wij noemen de namen in productie-4).
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Omdat de zieke groep geen middelen vindt tegen onze nieuwe strategie, hun daden precies en
tot in detail te beschrijven en de beschrijvingen op onze website te zetten, waar de zieken
niets uitwissen kunnen zoals hier in de flat op het bord, beginnen ze, op de man te spelen.
Onze argumenten, een deel daarvan voegt Vidomes-advocaat in enige van hun 16 producties
wel bij, willen ze alle in een klap wegvegen door te stellen, dat ze van een verwarde persoon
komen. Fijn makkelijk! Zo moeten ze op onze argumenten niet echt ingaan, in het bijzonder de
gevraagde reparaties niet doorvoeren. Er is namelijk alles in orde.
Echter, in het Debussy-flat dichtbij geeft Vidomes-baas Braal in een open brief aan alle
Vidomes-huurders open toe, dat er bij Vidomes veel in onorde is, reparaties niet of nauwelijks
doorgevoerd worden (in productie-4). Hoe past dat samen? Is er meer verwarring bij Daphne
Braal en andere Vidomes-functionarissen te constateren dan bij mij, de koele wetenschapper,
die op feiten let? Het lijkt zo. Als men weet, dat vele Vidomes-functionarissen een erfelijke
hersenziekte hebben, de lust-schademakerziekte, dan kan men begrijpen, dat ze de
contradicties, die ze produceren, niet zien.
Op sommige punten in de 16 Vidomes-producties ga ik in productie-5 in.
Vidomes, zwak in argumenten, veegt de argumenten dus weg en speelt op de man.
Ze stellen, dat ik, de wetenschapper, in verwarring ben en dingen zie, die er niet zijn, en
geluiden hoor, die er niet zijn. Ze stellen, dat ik zo erg in verwarring ben, dat ik niet meer te
handhaven ben en daarom – schuldig of niet - de flat uit moet. Lees het stuk van de Vidomesadvocaat! Met verwijzing naar een eerder vonnis, waar een ´onschuldige´ verwarde zijn huis uit
werd gezet. Nu verstoren plots niet Vidomes-huismeesters ´met hun vingers aan de knoppen´
het woongenoot van de huurders via rammelende installaties, maar een huurder, die deze <niet
existente> rammel-geluiden precies beschrijft!
Heel bijzonder is, dat men toonopnames van deze <niet existente> rammel-geluiden maken
kan – wij leggen ze voor als bewijs-stukken ( productie-3 ).
Heel bijzonder is, dat men foto´s van <niet existente> sterke verluderingen van installaties in
de flat maken kan – ook die leggen wij voor als bewijs-stukken. Verroeste gasbuizen met
gevaar van gasexplosies! Verlummelde spaanplaten in de liften met losgerammelde schroeven
en stangen en gevaar van liftneerstorten en verlies van mensenlevens. ( productie-6 )
De huismeesters hadden geen oog voor verluderingen en geen zin om echt te werken, omdat
ze constant met iets interessanters bezig waren: lustspelen te spelen: bewoners arglistig te
beschadigen.
Bijzonder is ook, dat, als ik de verluderingen in andere, sterkere woorden aan de kaak stelde op
onze website, plots en in haast werkzaamheden begonnen, de dicke verroeste gasbuis geverfd
werd (in gele verf, zie de foto in productie-6) en dat de rammel-lift gerepareerd werd (zie foto´s
van de verluderde kapotte platen in productie 6, die er uitgehaald werden, en foto´s van de
monteurs bij het werk.). Gevaarlijke verluderingen, die alleen in mijn fantasie bestonden,
volgens Vidomes, werden nu toch door Vidomes aangepakt. Maar de huurder, die op deze
dikke verloederingen attent had gemaakt en dus indirekt de gevaren verwijderd had, namelijk
ik, die moet nu de flat uitgezet worden. Deze huurder is een gevaar. Zo Vidomes. Gevaar voor
wie? Voor de andere huurders, die nu veiliger zjn? Of gevaar voor de zieke groep, die hij aan de
kaak stelt?
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Is dat nu een moeilijke vraag voor de rechter, die de zaak in de hand krijgt?
Hoe gaat een eerlijke rechter beslissen? Huisuitzetting, ja of nee?
Vidomes-advocaat A.B. (6) werkt met onwaarheden. Zij stelt, dat ik niet met Stichting Bezorgd
heb gepraat. Ik heb zelfs een schriftelijke bevestiging van hen. Ik had een plezierig gesprek met
2 jonge dames, die mij kwamen bezoeken. Ze zijn lachend weggelopen: <Totaal fit! Geen hulp
nodig!> <Nu ben ik 77, dus nog jong en fit. Maar> – heb ik tegen hen gezegd – < maar in 22
jaar kunnen jullie nog eens terugkomen: dan ben ik 99. Dan hebben jullie misschien een kans.>
Daarop begonnen ze nog harder te lachen. De Vidomes-advocaat vertelt leugenverhalen.
In het kader van een aanrijding op het fietspad door een brommer heb ik op 30-6-2017 met de
arts M.B. gepraat, en op 10-7-2017 met de arts N. van O., wegens beschrijving van mijn letsels
voor de verzekering van de brommer. Bijde artsen bevestigen, dat ik met een consistent verhaal
kwam, zonder herhalingen, zonder logische breuken, dat dus van verwarring geen sprake was.
Vakmensen dus. Ze kunnen als getuigen gehoord worden.
Zo is nu ook waarschijnlijk, dat mijn verhaal over een grote groep van lust-schademakers in
Vidomes een consistent verhaal is!
De Solschenitzki-strategie van Vidomes grijpt niet.
De 2 artsen bevestigen overeenstemmend, dat ik consistente verhalen vertel.
Een rechter, die nu nog tot de conclusie komt, dat ik wegens verwarring een probleem voor
andere huurders vorm en door Vidomes niet meer te handhaven ben, moet al heel erg, zichtbaar
voor iedereen, het bedriegerpad volgen.
En, kan een verwarde mens zo´n verweerschrift schrijven?
Natuurlijk weet Vidomes, dat, wat de Vidomes-advocaat nu voordraagt, onwaar is.
Natuurlijk weet de zieke Vidomes-groep, dat ze zo geen kansen heeft en voor een eerlijke
rechter die zaak verliest. Waarom heeft ze dan dit proces toch aangespannen?
Ze heeft geprobeerd, via een truc te winnen! Helaas verkeken! Opgevallen is daarbij ook, dat
het onder medewerking van een groep van corrupte rechters en corrupte griffiemedewerkers
gebeurde, die Vidomes wilden helpen! Dat werkte niet, omdat ik heb opgelet.
Wie was bij het bedrogsspel voor oord de Vidomes-activist? Wie heeft de contacten met de
onzichtbare helpers, die stukken uit de akte lieten verdwijnen, om een verstekvonnis te krijgen?
Wie heeft het bedrogsspel georganiseerd? Was dat mevrouw A.B. (6) ? Wie in
waarschijnlijkheden denkt, kan dat niet uitsluiten. Het eerste bedrogsspel was geen suces.
Maar dit moet nog niet het einde van de pogingen zijn, via liegen en bedriegen, via om de tuin
leiden, via ongeloofelijke corruptie te winnen. Daarom is het nodig, verder waakzaam te zijn.
In ieder geval volgen wij weer dezelfde strategie, de gebeurtenissen voor en achter de schermen
in detail te beschrijven. Ook als de stapel van pagina`s groeit!
Maar eerst een ander thema.
Wij leven in een wereld, waar alles geschiedenis heeft. Ook deze guerrilla-groepen van lustschademakers hebben geschiedenis, die gecamoufleerd en daarom voor normale burgers
onzichtbaar op vele plaatsen hun kwaadaardige spelen spelen. Ze zijn niet uit de lucht gevallen.
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Terugkijken in de geschiedenis kan bijdragen tot opheldering van het fenomeen.
In het verleden opereerde een grote groep met deze vervelende hersenziekte open, omdat ze
toen militair oppermachtig was en geen straf dreigde. Open lieten ze hun karakter zien. Deze

typen van zieken, de Ashkenazis onder hun koning Attila, met een ontspoord
aanvalsprogramma in hun hersenen, die lachten tijdens hun wandaden, zijn al voor 1600
jaar Hunnen genoemd worden, duivels. En, misschien goed om te onthouden: zij hebben
een unieke merker in hun DNA. N1b1 ist zijn naam. Als ik de guerrillas van nu
lustduivels en lust-schademakers noem en het taalgebruik van toen opgrijp, dan is dat
aangemeten. De sterke woorden, sterk maar aangemeten, behoren tot onze strategie in
deze faze van het gevecht. Zulke sterke woorden noemt de Weerwolf woordwapens. Ze hebben
effect. Daarmee hebben wij al veel bereikt, meer dan de Vestia-huurders, die 7 jaar last hadden
van de Vestia-spelergroep en het guerrilla-verschijnsel niet eens in beeld kregen. De lustvol
spelende zieke groep aan de kaak stellen dient o.a. daartoe, andere bewoners van de flat en

burgers buiten op het gevaar attent te maken, dat van wespennesten van lustschademakers uitgaat, en in het bijzonder van dit wespennest in Vidomes

< Ik maak dus een duidelijke scheiding tussen Vidomes, de grote
woningcorporatie, half-openbaar, die van ons allen is, en het zieke gezwel
in Vidomes. Er is geen veiligheid voor bewoners, en in het bijzonder niet
voor kwetsbare senioren, zolang dit gezwel er zit. Het gezwel moet eruit!
Personen met ronduit crimineel gedrag en criminele activiteiten! >
Zie aangifte bij de politie!
En, laten wij niet vergeten, dat ze vertakkingen hebben naar andere organisaties. De taak
is groter dan alleen Vidomes zuiveren. Maar dat is een goed begin. Hier hebben wij
concrete kennis van personen en hun typerend gedrag verzameld.
De Weerwolf-activiteiten zijn nuttig voor Vidomes. Vidomes profiteert, indien de
Weerwolf zich kan doorzetten en normale toestanden in de panden van Vidomes herstelt.
Wij willen rustig en veilig hier wonen. Alleen dit. De zieke groep stelt van alles en
verdraait oorzaak en gevolg. De oorzaak van onze weeractiviteiten zijn de arglistige
aanvallen van het wespennest van lust-schademakers op ons en onze gezondheid en op
het woongenoot.
En de oorzaak van deze aanvallen is het doorlopende, niet afgeschakelde
kinderaanvalsprogramma poetsen bakken in een ontspoorde vorm, dat in de hersenen
van de erfelijk zieke groep rumoert. Oorzaak hersenziekte. Wij beklemtonen dit!
De rechter, die de zaak in de hand krijgt (die niet via truc door de Vidomes-groep
gekozen mag zijn) moet dit serieus nemen. Hersenziekte! Lachende schademakers!
De wespennesten, die wij tegen komen, hebben geschiedenis. De hersenziekte heeft
geschiedenis.
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Kort geleden heb ik een Tao-groep leren kennen, die in NL de Tao-leer van de grote
buddha´s van China en India versprijdt. Tao betekent zuiverheid. Zuiverheid herstellen
als doel. Problemen en lijden zijn, volgens de Tao-leer, storingen van de zuiverheid.
Men kan deze terugdringen, leert een van de indische buddha´s, door het pad van de
onvoorwaardelijke liefde te bewandelen. Zich op de prachtige mensen richten in het
land, in Nederland bijvoorbeeld, en dat zijn vele miljoenen, niet alleen op de prachtige
mensen, die men persoonlijk kennt, maar ook op dejenen, die men niet kent en niet alle
kan kennen, omdat het zo vele zijn. En voor deze iets doen, in onvoorwaardelijke liefde.
Zeker een edel streven!
Als ik een streven van een geloofsrichting sympathiek vind, betekend dit precies dit en
niet ook, dat ik andere delen van die geloofsrichting onderschrijf. Bijvoorbeeld vind ik
de karma-leer, verbonden met die geloofsrichting, onbewezen. Er zijn andere theorien,
die een beter antwoord zijn op de vele waarom-vragen van mensen.
Hoe veel prachtige mensen zijn het, voor die ik, samen met anderen, iets kan doen?
Bijvoorbeeld schreden ondernemen voor meer veiligheid voor deze? Daar behoren al
30% van alle mensen bij, degenen, die nog te jong zijn en te weinig ervaring hebben, om
voldoende voor zich zelf te kunnen zorgen, en er horen 20% meer bij, namelijk alle
dejenen, die al te oud en te zwak zijn en van onze steun nut kunnen hebben, samen 50%,
en dan nog alle dejenen, die door hun beroep volledig in beslag genomen zijn (en op
deze vlakte voor ons iets doen), dat zijn nog eens 40% , samen 90%. Voor deze kan ik,
samen met anderen, in onvoorwaardelijke liefde iets doen, in de gegeven situatie, met de
opgehoopte speciele ervaring: samen met anderen kan ik voor deze 90% van prachtige
mensen het probleem van de lust-schademakers eens grondig oplossen. Omdat
wespennesten van lust-schademakers op vele plaatsen actief zijn, gecamoufleerd en dus
undercover, niet zichtbaar, kan dit een grote bijdrage voor de veiligheid van de
genoemde 90% worden. En dat wil ik graag doen.
Nog niet zo lang geleden is mij al een grote stap in deze richting gelukt: al lang was
duidelijk, dat de lachende duivels een defect leedvermaak-systeem hebben. Ze zijn
extreem-sadisten, Satans-sadisten. Maar het was niet duidelijk, waarom. En het was niet
duidelijk, waarom ze zo actief zijn, zo gedreven, altijd nieuwe slachtoffers nodig
hebben, seriedaders worden. Heel lang heb ik vragen naar alle richtingen heen gesteld,
heb talloze vermoedens doorgespeeld.
Toen dan de hypothese opkwam: ze vallen aan, ze lachen daarbij – kinderen doen dat
ook: ze vallen elkaar aan en lachen daarbij, zeggend <ik wil met je spelen> - hebben
deze 2 gedrags-wijzen iets met elkaar te maken? toen was de eerste bevestiging niet
meer ver weg. En niet de tweede. En niet de derde. Kinderen tussen 7 en 10 zijn heel
sterk gedreven, dol op poetsen bakken: a. volwassenen foppen, bij de buurman bellen,
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en heel hard lachen, als een kleine storing (=schade) is gelukt, en b. elkaar aanvallen,
elkaar lachend te lijf gaan. Ik was altijd verbaasd, hoe hard kinderen kunnen lachen, als
ze in de circus een schade zien, de clown op zijn neus vallen zien. In deze situatie
hebben ze, heel eng beperkt op kleine schade, een omgepoold lustsysteem: schade maakt
lust, en dan nog heel intensieve lust, schreeuwende lust. Dezelfde parallele ook bij lustschademakers: heel intensieve lust, schreeuwende lust bij het zien/maken van schade.
Met een belangrijk verschil: ook bij grote schade, zelfs nog groter bij grote schade.....
Als men dit verschil verklaart door een defect schadebegrenzings-programma, dan is
men er al: heel wat parallelen tussen overmoedige spelende kinderen tussen 7 en 10, en
de lust-schademakers: hun kinderprogramma <poetsen bakken> werd met 10 niet
afgeschakeld! Zonder schadebegrenzings-programma daarbij lopt het door.
Deze grenzenloosheid is het verschil. Alles andere klopt.
Nu kan ik de processen eenvoudig beschrijven. En iedereen begrijpt mij meteen!
De hypothese is goed bevestigd. In de gegeven situatie, aangevallen door lustschademakers, kon ik de verklaring meteen benutten, om met de lust-schademakers een
speelje te ´spelen´, anders dan ze verwachtten: experimenteren, soms ze frustreren, soms
doen, wat ik dacht, dat ze verwachtten. Ze reageerden zo als ik voorspelde.
Daarmee is een grote stap gelukt, om dit lastige verschijnsel <guerrilla-wespennesten,
die lachend grote schade maken > onder controle te brengen. Weten is macht.
Zo openen zich wegen, om bedreigingen weg te nemen en de veiligheid voor vele
miljoenen prachtige mensen te vergroten.
Zo kunnen wij (niet onbekende) duistere Ro-Ro-plannen torpederen. Plannen van
Rothschild-Rockefeller-mensen.
Aan de andere kant: Wat kunnen wij nu in respect en liefde voor de lust-schademakers
zelf doen, voor deze niet helemaal zo prachtige mensen? Ook voor deze levert de
gevonden verklaring meteen iets op: waarschijnlijk kunnen wij ze genezen. Want een
hersenprogramma afschakelen: dat kan lukken. Dat kan snel lukken. Deze taak lijkt
eerder simple dan moeilijk. Indien het ons lukt, ze te genezen, dan worden ze ook nog
prachtige mensen. Uit minus wordt dan plus.
Nu ga ik weer terug in de geschiedenis kijken:
Door een lange reeks van onderzoekers werd bewezen, dat de Hunnen van toen, die
onder hun beruchte koning ´Attila, de Hun´ Europa wilden veroveren, na hun verdrijving
undercover terug kwamen, en in bijzonder grote getallen tijdens de grote
volksverhuizing. Dat is een historisch feit. In hun erfelijk zieke hersenen reiste de lustschademaker-krankheid mee. Er is een lijn tussen de undercover-Hunnen-immigranten
van toen en de wespennester van lust-schademakers nu. De Hunnen hadden / hebben een
unieke marker in hun DNA, de N1b1-groep.
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Bij verdenking kan men iemand testen op N1b1. Weer een vondst van de wetenschap,
die hier in de context van veiligheid relevant is.
En er is een verder vondst, dat duidelijk naar voren komt in mijn onderzoek: de
hersenzieke personen weten, dat ze hersenziek zijn. Ze ervaren hun gedrevenheid.
Ik ken een aantal zieken, die met mij praten over hun ziekte: < In mijn hoofd zit een
duivel. Als die wakker wordt, dan wordt het gevaarlijk …... >. sommigen zijn helemaal
niet gelukkig met hun lust-ziekte. Ze willen daarvan af. Maar dat lukt niet.
Sommigen heb ik uiteen gelegd, hoe de krankheit ontstaat. Ze begripen het meteen.
Maar ze gaan door met schade maken. Het weten alleen rijkt niet. Hun hersenprogramma blijft actief en dwingt. Ze weten dat. Ze weten heel duidelijk, dat die
krankheid in hen is. Dit staat dik in hun geheugen.
En er is een verder vondst van de wetenschap, al langer bekend: de inhoud van het
geheugen kan men uitlezen via analyse van een EEG. P300-pieken spelen daarbij een
rol, uitleesbare pieken in de hersenen. Nu heben universiteiten een elegante techniek
ontwikkeld, om personen een reeks van vragen te stellen, controlevragen, en tussenin
daderkennis-vragen, en via een computerprogramma eruit te destilleren, wat de
testpersoon daadwerklijk weet. Er komt geen vervalsende instantie daartussen. Dit is
relevant voor onze veiligheid, en de veiligheid van miljoenen van prachtige mensen:
nu kan men via de Detectief-computer DeC vermeente lust-schademakers vragen:
<Ben je krank? Heb je de lust-schademaker-ziekte in je hoofd? > Het antwoord via
EEG-analyse klopt. Want er zit geen vervalsende instantie tussen. Duidelijk relevant!
Duidelijk nuttig in deze en niet alleen deze zaak: Vidomes tegen een kritische
wetenschapper. Vele universiteiten rond om de wereld willen, dat hun techniek wordt
ingezet, om mensen tegen bedriegers te helpen, om de maatschappij van grote arglistig
aanvallende bedriegergroepen /schademaker-groepen te verlossen. Gaan wij de wetenschappers aan de universiteiten een positief echo geven? Gaan wij toepassing eisen?
Oneindijk veel schade voorkomen door een aantal personen aan de DeC-Computer deze
vraag te stellen! Gaan wij dat doen? Wat mij betreft gaan wij dit doen!
Willen jullie spelende kinderen in de volwassen kinderen-groep in Vidomes de feiten
verdraaien: nu de wetenschaper een fantast noemen en jullie zelf gezond? Het
antwoord van de DeC-Computer zal duidelijk zijn! Dus de DeC-Test hier toepassen!

Als rechters weigeren, relevante vondsten der wetenschap toe te passen, ondanks
dat deze vondsten het rechtswezen beter, foutenarmer, sneller en goedkoper
maken, dan wordt het rechtswezen rechts-theater.
En in rechts-theater doe ik niet mee. Daarin moet ik niet mee doen. Want de
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weigering van weiger-rechters produceert schade: een proces duurt veel langer,
maakt grotere kosten, er gebeuren veel meer fouten, het resultaat is veel vaker een
valse beslissing van de rechter en er is grote ruimte voor bewusst valse, corrupte
beslissingen. Een weiger-rechter, die het slechtere in stand wil houden en het
duidelijk betere blokkeert, is crimineel bezig. Tot zijn beroep behoort, voor het
bestmogelijke rechtswezen te zorgen. En dat doet een weiger-rechter niet.
Een weiger-richter verliest ieder gezag.
Als een rechter weigert, de test toe te passen, dan moet deze weiger-rechter zelf te test
ondergaan.
Als mijn eerste getuige in deze zaak roep ik op mevrouw D.B. (5), de baas van Vidomes. Zij
heeft insider-kennis. Ze moet het weten. Het is onmogelijk, dat zij het niet weet:
De vraag, die ik haar voor de rechtbank stel, is deze:
Vidomes heeft binnen 7 jaar, vanaf 2010, vanaf mijn intrek in de woning nr. 7, na elkaar 4
huismeester naar de Pollux-flat gestuurd:
1. Jan P. (1)
2. P. S. (2)
3. P. B. (3)
4. R. H. (4)
Allen zijn lust-schademakers, volgens mijn observaties. Ook de nieuwe.
U weet het ook, mevrouw B. Ze zijn lust-schademakers. Wat is uw antwoord?
5. D.B. (5)
Indien D.B niet met ja antwordt, dan eis ik, dat zij de vraag opnieuw moet beantwoorden aan
de Detectief-Computer DeC.
Indien ze weigert te komen, dan eis ik, dat de rechtbank dwang toepast, om haar te halen. Een
getuige, die belangrijke daderkennis heeft, die een zaak kan beslissen, moet voor de rechtbank
verschijnen. Dat zegt de wet. Ik eis van de rechter, dat hij deze wet toepast.
Als mijn eerste getuige, mevrouw D.B., met ´ja´ antwoordt, direct of aan de DeC-Computer,
en zij dus toegeeft, dat ik recht heb, dan is dit al het einde van het proces.
Men ziet, hoe nuttig DeC is.
Dan zegt nu ook Vidomes, dat alle verhalen van mij consistente verhalen zijn, beschrijvingen
van de schadeactiviteiten van de 4 huismeesters. En van een grote groep van steunende
Vidomes-functionarissen daarachter. Een wetenschappelijk verhaal, met precisie en met
strategie, soms aanvallend met sterke woorden, met woordwapens, om de zieken te provoceren
en zichtbare reacties te krijgen, soms terug steken en meer observeren, wanneer de zieken met
iets nieuws bezig zijn, een nieuw schadebron installeren, zoals in het geval ´ombouw van de
liften´, die beneden roesters kregen, uit die weinig later wisselende stoffen en stanken kwamen.
Of met een zieke huismeester experimenteren: hem frustreren en ondanks overduidelijke
storingen niet reageren. Alles rationaal gestuurde wetenschappelijke activiteiten! Het tegendeel
van wanactiviteiten van een erg verwarde persoon, aan die men geen knopen kan vastbinden.
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Mijn eerste getuige is mevrouw D.B. (5). Nr.5 in de namenslijst.( yia productie-4 ).
Als de rechter een eerlijke rechter is, geen weiger-rechter, krijgt mevrouw D.B. geen kans, om
oneerlijk te antwoorden.
Ik wil, dat dit gebeurt. Het was het risico van Vidomes, mij voor de rechter te slepen. De zieke
groep kon het weten. Nu sta ik er op!
Alles, wat nu nog volgt, is secundair, is voor het geval, dat een verouderd en door corruptie
verloederd rechtssysteem door wil stampen op de bekende wegen, liegende partijen en getuigen
bevragen, die door geen techniek aan de tand wordt gevoeld.
Uit de antwoorden maakt dan een eerlijke rechter onder tijddruk met veel moeite het beste, wat
hij daaruit kan maken,
Uit de antwoorden maakt dan een corrupte rechter zonder moeite dat, wat hij daaruit wil
maken, Willekeur-justitie, verloedering.
Alternatief kunnen ook de vier genoemde huismeesters aan de DeC-computer gevraagd
worden, of ze de lust-schademaker-ziekte in zich hebben. Ze weten het. En andere opgevallen
Vidomess-personen ook. En de doorgeknalde Vidomes-functionaris ook (zie Vidomesproductie 9. Is er werkelijk niets aan de hand bij Vidomes). Die is een bijzondere getuige en
moet in ieder geval gehoord worden. Op te roepen via Vidomes. Vidomes weet naam en adres.
In onze Pollux-flat heeft de zieke Vidomesgroep als verlengstuk een klein aantal van lustzieke personen, daaronder mevr. H.P. (6), bijzonder actief, opgevallen bij een sterke lust-aanval
op 1.mei. Deze personen terroriseren de anderen huurders en maken ze bang, verspreiden valse
informaties. Ik hoor het van Weerwolf-leden. Ze doen dat zeer effectief, volgens beproefde
psycho-technieken van de undercover-Attila-groep. Er zit geschiedenis erachter, guerrillatechniek, die doorgegeven wordt in de groep. Niet ongevaarlijk tegen onwetende en niets
vermoedende burgers en huurders. Maar niet bestand tegen DeC-techniek! Mev. H.P. testen dus!
Willekeur-justitie, verloedering van het rechtswezen, geen objectieve tests op waarheid, dat
kan nog een tijdje doorstampen, als te weinig burgers iets doen.
Echter, het wordt voor de corrupte rechters van de Attila-groep steeds gevaarlijker, zo door te
gaan, sinds een dissident en insider, de top-banker Ronald Bernard, in Video-interviews bekend
heeft gemaakt (www.DVM-TV.com), dat de 8.500 top-personen in het Ro-Ro-Attila-GeldMacht-en-Onrechtssysteem Satanisten zijn, in zwarte messen de Sataan aanbidden en kinderen
offeren, door ze te dode te pijnigen, passend bij hun omgepoold lust-systeem. Uit de pijn van
de kinderen trekken ze lust. Dan is waarschijnlijk, dat onrechtsrechters van het Attila-type ook
Satanisten zijn. En, als burgers het weten, zullen ze de deze rechters niet meer gedogen, maar
berechten of verjagen. Het risico van corrupte rechters groeit gestaag!
Deze video´s (en ook die van Aaron Russo, www.prisonplanet.com , zijn markstenen in de
geschiedenis. Achteraf zal dat blijken: burgers, die niets doen, worden plots burgers, die wel
iets doen.
Op 400 m distantie van de Pollux-flat staat de reusachtige Debussy-flat. Daar heeft mevrouw
D. B., bovenop haar foto, 2 pagina´s met het bekentenis laten ophangen, dat het niet goed gaat
met de reparaties in Vidomes-flats. En ze belooft verbetering.
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In de Pollux-Flat, waar alles nog veel slechter is, hangen deze 2 pagina´s niet, en hier laat ze
via advocaat verklaren <De installaties werken naar behoren> En de criticus, die op spelen met
defecte installaties attent maakt, is een ´verwarde gevaarlijke persoon´, die ze via gedwongen
ontruiming op straat wil zetten. Contradictie!
Weer het dubbelspel: naar de huurders (van Debussy-flat <Ja, het loopt slecht. Wij doen ons
best, om het beter te maken>) toe een bekentenis. Naar buiten, rechters en pers: <Het is alles in
orde>. Mevr. B. is al jaren aan de macht, en het is altijd slechter gegaan.
Ze zegt ook, dat huurders Vidomes-posten in de wijken willen hebben in plaats van een
telefoonlijn, die niet of traag werkt, maar dat de wijk-posten financieel niet haalbaar zijn.
Doorzichtig schijnargument: Vidomes incasseert in de Buitenhof-wijk maandelijks 10 miljoen
Euro huur, of meer. Vidomes heeft genoeg bijna niet benutte ruimtes in Buitenhof, waar een
persoon kan zitten en huurder-verhalen aanhoren en doorgeven. Kost heel weinig.
Nee, de distantie is gewild, om de huurders aan de lange lijn te laten. Zo kunnen ze beter
vertragen en zo frustreren en plagen! Omgepoold lustsysteem. Schade en frustratie van
huurders maakt lust.
Haar foto laat al vermoeden: ook D.B. heeft een omgepoold lustsysteem. De DeC-Computer
brengt het heel snel aan het licht. Niet jarenlang verder elende, elende, elende. Maar testen met
DeC! De sleutelpersoon testen. Ik sta er op!
Vidomes-baas D.B. heeft de huismeester P.B., die na Weerwolf-aanvallen met woordwapens
zoals lustduivel niet meer te houden was en het veld moest ruimen, een promotie gegeven.
En zij heeft een nieuwe huismeester naar de Pollux-flat gestuurd, weer een lust-schademaker,
die zelfs mij verbaasd, die een absoluut psychopatisch gedrag vertoont. En die mensen in DuraVermeer boos maakt door hen arglistig tegen te werken, door ze van het kastje naar de muur te
sturen. Na 4 maanden ervaring met hem en 0 (nul) reparaties uigevoerd, kan in daarover
urenlang berichten. Maar ik zal het kort maken, (in productie 9.)
Deze 2 personaal-beslissingen van de baas D.B. vallen op haar terug.

Als ik de nieuwe huismeester vroeg: <Wat voelt u dan, als u mij iedere week toezegt, de
reparaties nu te doen of te laten doen, en iedere keer ze niet doet, 10 weken achter
elkaar, zonder schaamrood te worden? Wat zijn uw gevoelens daarbij?> daar speelde een
dikke grijns om zijn mond en ik kreeg te horen: <Dat zeg ik u niet! Dat gaat u niets aan!
> Meer in Productie9
Meekijkende organisaties, die voor een beter rechtssysteem vechten, gaan opletten, of er
voorbereidingen tot rechtsverkrachting worden getroffen, bijv door uitsluiting van de
beste controle-methodes.
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Samenvatting;
De lust-schademakergroep in Vidomes speelt op alle beschikbare huisinstallaties, zelfs op de
riolbuizen, om storingen te maken. De storingen, die ze zelf hebben ingesteld, zijn ze hard aan
het zoeken (Wij werken hard voor u. Wij zoeken nog naar de oorzaak. Wij weten nog niet, wat
het is.) De oorzaak vinden ze nooit. Doorzichtig!
Tot hun systeem behoort, dat ze toegeven, dat er storingen zijn. Ze willen klachten horen. Dan
krijgen ze lust-aanvallen. Soms slecht verborgen. Door attente bewoners te observeren.
Het loochenen van de advocaat nu (Het verwarmingssysteem werkt naar behoren) voor
buitenstaande personen (hier de rechtbank, de rechter) is dus niet in lijn met de veelvoudige
uitspraken : ´ Ja, ik hoor het ook. Ik ga de oorzak zoeken. Ik doe mijn best voor u´.
Ook niet in lijn met de veelvoudige uitspraken : ´ Ja, ik hoor het ook. Ik ga de oorzak zoeken.
´ is het ontkennen van Vidomes-functionarissen, als ze van journalisten van kranten gevraagd
worden. Dan liegen ze ook: `Er zijn geen trillingen, er is geen pompenlawaai in de flat. Er is
alleen een tikken in stalen verwarmingsleidingen, wanneer die zich uitdenen of krimpen. Zie
bericht in doz, de locale krant Delft op Zondag van 12.3.2017. Ze willen daarmee suggeren: de
heer Niessen zit met zware gehoorbescherming op zijn oren in zijn woning (sprekende foto in
de krant) alleen wegens geluiden in zijn fantasie en niet wegens een door TNO-expert bewezen
killertrilling in de gasbuis, van die hij zware hoofdpijn krijgt en die in korte tijd, sinds 2.2.2017,
vijf van zijn buren heeft geveld, met grote waarschijnlijkheid. Naar buiten stuurt Vidomes met
de Solschenitzki-strategie af op de stelling: de heer Niessen is verward.´ Tegenspraak dus
tussen strategie binnen en buiten.
Als ik vriendelijke medebewoners in de flat, met die ik vaker praat, vraag: <Ziet u sporen van
verwarring bij mij?> dan hoor ik een dik <Nee! Zeker niet!>
Nu, nadat Vidomes meerdere woningen links, rechts en aan de balkoonkant op de beschreven
manier leeg heeft geruimd, verzaakt Vidomes haar verhuurdersplicht, voor woongenoot te
zorgen, op een nieuwe manier, door daar mensen te plaatsen, die daar niet heen horen, die in de
woning bij open deuren in de hoogste tonen, met luid geschreeuw in een onverstaanbare
Afrikaanse taal met elkaar ruzzien, urenlang, en het woongenoot van de buren, die bij het
mooie weer op de balkonnen willen zitten, verstoren (zie 2 toonopnames op de bigevoegde
data-stikker, als kostprobes, in productie-7). Of die bij open deur urenlang heel hard met elkaar
praten. Het bekommert hen niet, wat hn footprint op de buren is. Of hebben ze het helemaal
niet door? Het bekommert hen niet, dat er ook anderen zijn, die rust willen hebben. Ook zijn
deze niets ontziende personen geen senioren, maar mensen met kleine kinderen. Het gezwel in
Vidomes wil plagen, door daar constant storende vreemdelingen te plaatsen.
Dit gedrag van Vidomes is in lijn met de verdrijvingsstrategie van der Ro-Ro-groep,
Rothschild-Rockefeller: zoveel vreemdelingen met niet corrigierbaar vreemd gedrag in de
buurt van de resterende Nederlanders plaatsen, dat de omgeving totaal onleefbaar wordt en ze
besluiten te verhuizen. Wij hebben hier al in de herfst een verhuizingsgolf gezien. De volgende
komt er aan. En die is gemaakt, door de plaatsings-politiek van Vidomes.
Dit is een verder hint, dat er een grote Ro-Ro-groep in Vidomes zit, het genoemde gezwel.
Ro-Ro-guerrillas, Ro-Ro-Hunnen, hebben de lust-schademaker-ziekte in hun hoofd, Ze
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gedragen zich zoals bij de huismeesters gezien, schade maken met lust-uitingen, Ze worden van
buitenaf aangestuurd. Dit fenomeen heeft geschiedenis. Al die wespennesten, in Vidomes en in
andere geinfiltreerde corporaties, zijn centraal georganiseerd. <Nederland en Europa veroveren
via tussenstap verdringing met zwakke mensen uit Islam-landen, die heel veel zwakke kinderen
gaan produceren!> heeft hun koning David Rockefeller bevolen. En de huidige Hunnen-koning
Jacob Rothschild zet deze politiek voort.

Bewijzen: Dit zijn harde feiten, die door een insider, Aaron Russo, toen een vriend van
de Hunnenvorst Nick Rockefeller, naar buiten werden gebracht. (Zie foto van Russo en
Rockefeller, als ze nog vrienden waren, in productie-8.
Daarnaast vertelt Aaron Russo, dat de Attilas de Sataan aanbidden, 9/11 en de oorlogen
Afganistan en Irak hebben bedacht en doorgevoerd en het geldsysteem via private
centrale banken hebben geperverteerd en in een reusachtig valsgelddrukkerij voor zich
zelf hebben omgevormd, in USA sinds 1913, in Europa sinds 1930.
Een verdere insider, Ronald Bernard, tegen de borst gestoten door kinderoffers in
Sataansmessen van de kranke Hunnengroep, heeft dit alles kort geleden bevestigd en
nog meer feiten over de structuur van het geldmacht-imperium van het Attila-volk
bijgevoegd, over de pyramide met
1. centrum BIS in Basel, Zwitzerland, 2. IMF en Wereldbank, 3. centrale banken (ze zijn
allen privaat, maar drukken ´ons´ geld), 4. gewone banken, 5. multinationals, 6. de
regeringen van de nationalstaaten, door trojapaarden aan de top alle marionetten van de
satanisten, de ´elite´, die zo´n 8.500 personen omvat, de leiding van het attila-volk,
daaronder de koningsfamilies Rothschild en Rockefeller en de koning zelf. 7. aan de
basis van de pyramide, onder de nep-regeringen, zit het echte leven, zitten wij,
gemanipuleerd van boven, van de satanisten met hun zieke wensen, leed te zien en te
veroorzaken.
Vele personen van het Attila-volk hebben zich in organisaties en instellingen van de
staat gewormd en zitten daar nu undercover op machtposten, als ambtenaren,
politieagenten en rechters. Waar ze zitten, moet men met een hele boel van corruptie
rekenen. Want ze spelen zich de ballen toe. Procductie 2 laat een voorbeeld zien:
Corrupte rechtbank-medewerkers spelen samen met de Vidomes-groep. Om een
verstekvonnis tegen mij te bereiken, laten ze stukken uit de akte verdwijnen. Later, als
het verstekvonnis niet doorgaat, plaatsen ze de stukken terug in de akte, met de
verradelijke stempels daarop, niet wetend, daat ik tussentijds heb gebeld en van andere
griffiers de stand van zaken heb vernomen: de belangrijke stukken niet in de akte. Ik heb
zo gecontroleerd. Ze zijn het gewend, dat niet wordt gecontroleerd en dat ze op weinig
weerstand treffen. Maar dat verandert langzaam. Nu is er voldoende informatie
beschikbaar door de video´s van Ronald Bernard (www.DVM-TV.com), al bekeken van
40 miljoen burgers, en door de video´s van Aaron Russo (www.prisonplanet.com) en
andere publicaties. Dicht bij huis, in de rechtbank Den Haag en in de woningcorporatie
Vidomes, zijn georganiseerde Attila´s bezig, om hun slag te slaan.
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Als auteur van boeken over dit thema met speerpunt verklaring van de lustschademakerkrankheid maak ik hier natuurlijk attent op deze samenhangen. Men kan
dit alles weten. In het boek van 220 pagina´s in de Duitse taal beschrijf ik alle aspecten
van de ziekte, en in welke omstandigheden ik op haar attent werd, en welke enorme
schade deze krankheid maakt. Het boek heeft een open end via mijn cluster van
websites. Alles, wat ik hier schrijf, ook in de Nederlandse taal, het gevecht met een
concreet wespennest van lust-schademakers in een woningcorporatie, met vertakkingen
naar geinfiltreerde staatsinstellingen, behoort daarbij. Ik investeer behoorlijk wat tijd en
energie, omdat dit tot mijn project behoort en de nut voor de maatschappij enorm kan
zijn: de enorme schade door de ziekte wegnemen. Weten is macht. Doorzicht krijgen
helpt bij de overwinning. Soms zie ik, dat mensen, die alleen stukjes daarvan zien, aan
querulanten-activiteiten denken. Maar dat is een misverstand. Ze kennen mijn project
niet en hebben geen idee, wat voor een enorme nut daaruit kan voortvloeien: de lustschademakerziekte in de grip krijgen en de zieken genezen! Een rechter, die een poging
doet, bij het querulanten-misverstand aan te haken, is fout bezig.
Als auteur van boeken over dit thema met speerpunt verklaring van de lustschademakerkrankheid maak ik hier attent op samenhangen. Men kan dit alles weten.
Want de Ro-Ro-groep heeft haar politiek tijdens interne strijdigheden zelf gepubliceerd
en gediscuteerd. Aaron Russo was er niet eens met de duivelse politiek van de Satanisten
en ging naar buiten. Als journalist wiste hij, hoe hij dat kon aanpakken. Die informatie is
dus bij ons beland. Wij kunnen het weten.
<Nederland en Sweden zijn al schrikbeelden van Islam-immigratie> heeft Hillary
Clinton (die in US-kranten als satanistin werd afgeschilderd, dus lid van de kranke
Attila-Club) in een intern email getriomfeerd, dat door Wikileads naar buiten kwam
(binnen – buiten als info-bron). Ook dit werpt licht op het guerrilla-gebeuren, dat het
licht niet verdraagt. Daarom moeten wij zoveel licht als mogelijk maken. Daarom maak
ik hier een stap in de hogere regionen, van die een lijn voert naar de lage regionen, naar
het niveau van de Vidomes-region en het Hunnen-gezwel in Vidomes, met vertakkingen
naar andere instellingen, zo de rechtbank en Hunnen daar, die aan een verstekvonnis
mee willen werken. Opgevallen!
Naast onze woordwapens (lustduivels, Hunnen, …. ) hebben wij onze controle-wapens
(N1b1-DNA-Test, DeC-Test, …. ) en onze meet-wapens (historische kennis, weten over
relevante ziektes, volkeren-kennis: Ashkenazis-Attilas, kennis over de strategien van de
aanvallers, …..). Aan kennis en weten meten wij het gebeuren, dat wij observeren. Zo
kunnen wij het gebeuren sneller in relevante categorieén rangschikken, sneller erachter
komen, wat loopt en sneller reageren.
Eerst in kleine groepen en dan in altijd grotere groepen moeten wij reageren op
aanvallen en daarbij onze ´wapens´ inzetten. In een verdedigingsgevecht werkt men
georganiseerd en met wapens samen.
Jullie merken al, dat ik probeer, het verhaal op te boren tot een leerstuk, te benutten bij
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vergelijkbare aanvallen van undercover-wespennesten van Attilas resp. lustduivels.
Als wij beginnen te vechten, dan zullen jullie snel zien, dat de lust-duivels zwakker zijn
dan gedacht. Want het zijn zieken. Het zijn hinkepoten. Een tiende van hun hersenen is
kinderhersenen, met het doorlopende en ontspoorde kinderaanvalsprogramma daarin, te
herkennen aan het typerende lachen bij aanvallen. Bij lust-aanvallen staan ze onder
controle van hun kinderhersenen. Zwakke personen! Alleen onze zwakte: angst en
inactiviteit, is hun sterkte.
Hebben jullie al een Satans-grijns van een rechter gezien? Ik al 4 keer in 4
verschillende zaken, deels zaken van andere personen, waar ik erbij was.
Hebben jullie al een typerend pokerface van een Satanisten-rechter gezien? Ik al in nog
meer zaken. Lust-zieke personen, die hun lust-aanvallen niet anders kunnen bedwingen,
niet zichtbaar door te breken, zetten een pokerface op. Pokerface-rechters bijzonder
scherp observeren. Het is een gevecht. Wij willen onze rechtbanken terug! Daarvoor
strijden loont. Zodra de eerlijke rechters zien, dat wij burgers vechten, en ook nog met
goede wapens, met IQ-wapens zoals de Detectief-computer DeC, dan gaan ze ons
helpen, hun Attila-collega´s van de rechter-troon te halen, hen de rechter-roben uit te
trekken en in een sanatorium te plaatsen, tot genezing.
De Hunnen, de lustduivels verstrikken zich in contradicties.
Contradictie tussen uitingen naar binnen en naar buiten (krant en rechtbank) is te
constateren:
Naar binnen: < Ja, ik hoor de storende trilling ook. Wij zijn hard bezig, wij zoeken de
oorzaak. Wij hebben ze nog niet gevonden>.
Naar buiten: < Er waren en er zijn geen trillende buizen>. Vidomes-advocaat: <De cvinstallatie functioneert na behoren.>
Als dit doorzichtige spel in de hoofdpunten wordt bewezen door feiten en getuigen (die
zijn er zat), en een normale eerlijke rechter het proces in handen krijgt, dan heeft
Vidomes al verloren.
En een eerlijke rechter gaat mijn tegenklacht honoreren en Vidomes veroordelen, de
genoemde reparaties uit te voeren, dus haar verhuurdersplichten na te komen, zodat
ik en de andere bewoners hier rustig en veilig kunnen wonen.
Vidomes, half openbaar, is van ons, van de normale maatschappij. De zieken moeten
Vidomes verlaten. Anders komt er geen veiligheid. Wij willen onze woningcorporaties
terug! Wij willen onze rechtbanken terug! Wij willen ons land terug!
Wie was dat nog, die dit ook heeft gezegd?
Pogingen, om de lust-zieke personen te genezen, in gang zetten, is een goede zaak.
Waarschijnlijk is genezing mogelijk, volgens het resultaat van mijn onderzoek.
====================
vidomesproces-antwoord
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