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Aan de bewoners van de Pollux-Flat
Betreft: Resultaten Weerwolf-acties voor de bewoners. Weerwolf-doel is veilig wonen voor
senioren. Zolang functionarissen met een bepaalde ziekte hier macht hebben, is er geen veiligheid. De nieuwe
huismeester R. H. deed 1 van 2 dichte deuren open. Wij hebben nu directe bewijzen door foto´s: 8 trilbuizen zitten
zonder dempers direct op de muur. Pompslagen en trillingen gaan via de muur in de woningen. Dempers zijn in 1 uur in
te bouwen. Dan is rust in de woningen. Ondanks klachten in 2 jaar niet gedaan: Gewilde storing door zieke personen.

Geachte bewoners,
Welke resultaten heeft de Weerwolf voor u kunnen halen met betrekking
tot veilig wonen in de flat? Wij noemen hier drie:
1. Gevaar van een gasexplosie verminderd door reparatie gasbuis
2. Zieke Vidomes-groep gedwongen, tweede gevarenbron in een nacht-ennevel-operatie te verwijderen. Nachts! Wat al zegt, dat er iets mis was.

3. De huismeester B. met de brede lustmond (foto) vervangen.
Ad 1:

De Weerwolf heeft Vidomes gedwongen, achterstallige reparaties uit te voeren door attent te
maken op de sterk verroeste gasbuis en acute gevaar van een gasexplosie met miljoenen Euro schade,
mogelijk met doden, en zeker onbewoonbaarheid van de flat tijdens het herstellen van de schade. In 22
maanden heeft B. de dikke roest nog laten groeien, dan de reparatie slecht uitgevoerd. Maar de gevaar is nu
kleiner. U hebt gezien, dat UNICA met meerdere mensen 2 dagen in de flat bezig was, om de gasbuis in te pakken.
Ook heeft u daarvan gehoord door Vidomes. De flat is nu een stuk veiliger door deze actie van de Weerwolf.

Ad 2:

Misschien hebt u een positieve verandering vastgesteld kort na 3. maart. In voorbereiding op een
gesprek met Vidomes-functionarissen D. en S. op 2. maart heeft een Weerwolf-kring over alle dingen gesproken, ook over een tweede al lopende schadeactie van de zieke Vidomes-groep, huismeester B. erbij.
Een aanwezige infiltrant van de zieke groep heeft daarna Vidomes gewaarschuwd, dat de Weerwolf hen op
de hielen zit en observeert. Zo snel mogelijk heeft daarop Vidomes de duidelijkste sporen verwijderd, in een
nacht en nevel actie. Maar er zijn nog verdere dikke sporen. Later gaan wij uitgebreid berichten. De
duidelijke verbetering is een resultaat van Weerwolf-activiteiten.
Misschien hebben andere bewoners ook iets geobserveerd: een schadeactie van een ander karakter dan de
schadeacties door hersen-beschadigende lawaaibronnen achter gesloten deuren: pompen en trillende buizen:
de werktuigen van de zieke aanvallers tot nu toe. Doe een korte beschrijving van uw observatie in brievenbus 7.
Juist doordat ze nu op 2 sporen hebben aangevallen, maakt het zeker en voor iedereen zichtbaar, dat ze
willen beschadigen. Niet anders te verklaren dan door hersenziekte: zie www.Niessen-science.jaaaa.net .

Ad 3:

Huismeester Patrick B. was 23 maanden bezig in de Pollux-Flat. Al snel had de weerwolf door, dat

er iets mis was met hem: bezig met vreemde spelen. Toch om nog te kunnen observeren en experimenteren hebben wij
ons soft opgesteld. Na de kaalslag – 5 woningen leeg – begonnen wij, met woordwapens op B. te schieten (lustduivel,
senioren-killer). Over nacht kwam dan de mededeling van Vidomes: B. wordt vervangen. Resultaat van Weerwolfacties. Standvastig weigert B. nog, de DeC-test te doen. Wij gaan hem via de rechter dwingen. Weerwolf-groeten

