Weerwolf Pollux-Flat
Wij weren ons. Dit recht nemen wij ons.
Bewoners, daaronder kwetsbare senioren,

weren zich tegen `lustduivel-spelen`
van kranke functionarissen van Vidomes
Lezen in PDF
Wij hebben vreemde ervaringen gemaakt en vreemde dingen geobserveerd.
Wij pakken het met wetenschap aan. De Weerwolf bijt met wetenschap!
Kaalslag in woningen! Senioren-killer aan het werk. Zij doen het indirect:
via hersenbeschadiging. In het boek Amexica worden lustmoordenaren beschreven,
die zwakke jonge vrouwen vangen en in de woestijn vermoorden. Ze hebben een ventiel
voor hun ziekte nodig. Treffen wij bij senioren-killing op een vergelijkbaar fenomeen?
Maar dan niet aan de grens tussen Amerika en Mexico, maar hier thuis? Het lijkt er op!
Publicaties van de Weerwolf. De nieuweste berichten staan bovenaan:
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terreur in senioren-flat
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Is er werkelijk niets aan de hand binnen Vidomes?
lust-schademakers-worden-vaak-lustmoordenaren
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wetenschappelijke verklaring: hoe worden zij, wat zij zijn: lust-schademakers

Natuurlijk zien de killer-kringen het niet graag, dat de wetenschap hen beschrijft.
Zij lanceren diverse tegenaanvallen. Hun laatste AS is de psychiater-aanval:
een wetenschapper voor gek verklaren. Burgers, blijft lachen! Met ons!
Lust-schademakers genezen: een defect hersenprogramma afschakelen.
www.weerwolf.jaaaa.net De weerwolf weert zich tegen wespennesten van lust-schademakers.
De meeste lust-schademakers zijn behoorlijk dom, omdat ze gedeeltelijk kinderhersenen hebben.
Met hun combi-hersenen, door erfelijke ontwikkelingsstoring maar gedeeltelijk volwassen, maken ze
altijd dikke fouten. Toch ondanks dit ontwikkelen ze kracht doordat ze in grote getallen, ondergronds
georganiseerd, bijna onzichtbaar op machtposten zitten en elkaar helpen, fouten weg te wissen.
De burgers hebben te lang geslapen en hen veel tijd gegeven, met guerilla-techniek vele
machtposten te veroveren. Het is een grote spin van wespennetten geworden, die, verdeeld over vele
instanties, manipulerend aanwezig is en om nog meer macht vecht.

Nog is de (vals-vriendelijk) lachende lustschademaker voor burgers een onbekend
fenomeen. Nog denken burgers, dat ze een echt lachende mens voor zich hebben.
Maar dit verandert nu. Het is de wetenschap gelukt, het fenomeen duidelijk te beschrijven. Zie:

www.lust.jaaaa.net Gezonde lust en zieke lust, perverse lust, lust aan schade, leed en pijn.
Men kan a. leren, lust-schademakers te herkennen.
Men kan b. bij verdenking lust-schademakers via de Detective-Computer DeC testen. Voor DeC
hebben de hersenzieke personen geen kans. De tijd van lust-schademakers op machtposten is geteld.

