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Twee werelden samen voegen met LFg demo


Geachte heer Van Driel,


Van mijn vriendin Lianda hoorde ik over jullie telefoongesprek.


Kleine correctie daarop,

Ik appte mijn vriendin woensdag om 15.54 ‘hij draait hard nu, misschien wel aan het test meten’.  

Mijn vriendin was erg druk met diverse gesprekken die dag.


Gisteren middag was de LFg van de UGS ook echt heel hard in de lage Hz. misschien ook wel 
voor metingen, geen idee.


Ik begreep van Lianda dat u met een vraag zat; ‘waar is het bewijs dan’. 

Daaruit leid ik af dat u op de twee meegestuurde video’s niets horen kunt,

en exact dat is dus ook het probleem. 

Voor mensen die niet echt laag LFg kunnen horen gaat het dan om het ‘vernemen’ 

en daarvoor heb ik in ons rapport al aangegeven dat er mogelijkheden zijn.

  

Voor mensen die niet zo laag kunnen horen lijkt ons overlast probleem een soort van fantoom 
waar ze over moeten oordelen. 


Ons eigen rapport is pittig en oprecht geschreven, die pittigheid wordt veroorzaakt 

als bestaande problemen gewoon ontkend worden.  

Ik heb van Lianda begrepen dat u het wel wenst te begrijpen dus wil ik u tegemoet komen. 


Om over dat fantoom probleem heen te komen, voor hen die de LFg niet echt kunnen horen,

stel ik voor dat wij u en eventueel uw hogere baas komende week een demonstratie geven en het 
door ons opgenomen originele LFg van de UGS-Norg met subwoofers weergeven. 

Ook de andere partijen mogen daar vanzelfsprekend bij aanwezig zijn.

Ik zal dat ook voorzichtig doen zodat er geen schade ontstaat maar iedereen wel de LFg trillingen 
kan gaan ‘ervaren’ en dat is ook simpel te doen met ingebouwde veiligheden.


Komende week heeft onze voorkeur omdat ik binnenkort bijna drie weken op zakenreis ben en 
dan zijn we weer bijna een maand verder. 

Ik ga komende maandag de grote subwoofers eerst even testen of zij de LFg wel kunnen 
weergeven, testen is weten. 


Dinsdag zijn Lianda en ik in Noord Holland (buurt van Hoorn/Enkhuizen).

Woensdag, donderdag en vrijdag zou het in de middag ook kunnen.

Locaties kunnen bijvoorbeeld zijn; NAM gebouw Assen, Raadszaal stadhuis Gemeente 
Noordenveld of andere geboden locaties. In een kantine is ook leuk want dan gaan de kopjes, 
schoteltjes en lepeltjes rammelen. Ik neem zelf twee waxinelichthouders mee die ook samen 
muziek gaan maken. Tafels waar de subwoofers op staan gaan ook trillen. 


Het effect dat wij u zullen laten meemaken is, dat bij voor u niet hoorbaar LFg laat zien dat er van 
alles gaat trillen, want LFg zijn niets anders dan geluidsgolven die ergens tegenaan botsen en dan 
hun trillingen doorgeven. Het wordt dan vernemen in plaats van horen van exact hetzelfde, waarin 
we twee werelden verbinden tussen hen die het wel horen en hen die het niet horen.  


Wij laten de organisatie hiervan bij u, wij zijn bereid tot veel. 

 


Met vriendelijke groet,


Robbert Huijskens
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