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Vergunning coordinator NAM/Shell Mw. Jannie Teunissen

NAM —> Shell —> erven Koning Willem III 
(Koning Willem III omdat die eind 19de eeuw met, ik meen vijf miljoen gulden investering, aan de 
wieg stond van de net geboren Shell onderneming)


Inzake: klachtbehandeling overlast LFg van de UGS Norg NAM/Shell —> NAA rapport.


30 maart 2019


Geachte Mw. J. Teunissen,


Verzoek SodM 
Wij hebben de laatste tijd, om reden, rechtstreeks contact onderhouden met het SodM.

Dit omdat wij kunnen zien wanneer aangeschrevenen WeTransfer bestanden die wij hen toesturen 
downloaden en dus mogelijk bekijken/beluisteren of dat juist verzuimen te doen. 

Dat zien wij simpelweg omdat WeTransfer meldt wanneer verstuurde bestanden zijn gedownload. 

Zowel Noordelijke Gemeenten, NAM medewerkers als ook de NAA downloaden aan hen 
gezonden WeTransfer bestanden niet of lang niet altijd.


Het SodM heeft gemeld dat de NAM ons vraagt wat wij van het opgemaakte rapport van de NAA 
vinden. Wij hebben u al eerder geïnformeerd maar daar heeft u niet op gereageerd.

Op verzoek van het SodM van vrijdag 29 maart 2019 sturen wij via u aan de NAM onze visie op 
het in opdracht van de NAM verrichte LFg onderzoek door de NAA inzake onze LFg overlast aan 
de Lindelaan 18, 9342PL te Een.

Zo wij vernamen is dat verzoek om onze visie kenbaar te maken afkomstig van de NAM, dus 
nodig ik u uit deze reactie te lezen en ook de bewijzen die wij u sturen via WeTransfer te 
downloaden en te bestuderen. Tevens ben ik bereid langs te komen om de video bijlagen toe te 
lichten, dan neem ik een subwoofer mee. 


Ik ga gerubriceerd te werk 
Ik = Robbert Huijskens.

Lianda van Velzen denkt, kijkt en leest mee en is mede ondertekenaar als hoofdbewoner van de 
Lindelaan 18 9342PL Een.

Ik schrijf deze reactie, Mw. Lianda controleert en corrigeert, het is dus een samen stuk. 


Dit wordt een uitgebreide reactie met diverse bijlagen die wij u via WeTransfer doen toekomen.

Ben zo goed en download die bestanden, het gaat namelijk wel ergens over! Niet downloaden van 
toegezonden bestanden toont impliciet aan dat aangeschrevenen de afzender niet serieus nemen.


Deze hoofdbrief gaat ook naar het SodM, de meeste bijlagen hebben zij al.


Deze brief wordt lang, maar weer niet zo lang als de ambtenaren van Minister Wiebes voor hem 
hebben geschreven inzake de verleende vergunning om in de periode 2018/2019 zo’n 19 miljard 
m3 aardgas te winnen uit het Groningenveld. 
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Wij zijn buren die vanwege heersende LFg problematiek een probleem hebben, we zijn geen vijanden 
U bent samen met Gerrit langs geweest, u heeft toen te kennen gegeven dat de LFg overlast niet 
van de UGS Norg / NAM afkomstig is en ook dat de LFg afkomst bron moeilijk tot niet te traceren 
is. Dat was onjuist verstrekte informatie.  

Nonsens is nonsens, ook al is die uitgesproken door Mw. Janny Teunissen van de NAM.


Nonsens is nonsens, even if spoken by a scientist 
Ik heb onlangs contact opgedaan met John Lennox, niet te verwarren met John Lennon. 

Mijn opnamen met John C. Lennox MA MMath MA(Bioethics) DPhil PhD DSc was zeer succesvol 
en ik heb een warm contact met John ontwikkeld.

John is Emeritus Professor of Mathematics, University of Oxford; Emeritus Fellow in Mathematics 
and Philosophy of Science at Green Tempelton College; and Associate Fellow of the Saïd 
Business School. 

Een van John’s stellingen: Nonsens is nonsens, also if spoken bij a scientist. 

De term ‘scientist’ in deze stelling is vaak te vervangen voor vele ‘Nederlandse bestuurders’ of 
mensen die belangen dienen van de bovenwereld/bovenstroom.


Over de ‘bovenwereld/bovenstroom’ kunt u lezen op mijn website ‘narcistenbuster.nl'


De denkwijze van John en mij is, ondanks een geheel andere achtergrond, qua denken van 
hetzelfde soort. 

Zo heeft John o.a. furore gemaakt door een tekst van wetenschapper Richard Dawkins met de 
grond gelijk te maken vanwege zijn ‘nonsens is nonsens’ denkwijze.  

De stelling van Richard Dawkins was;

“Because there is a law as gravity the universe can and will create itself from nothing”

Wie is Richard Dawkins: Clinton Richard Dawkins is een Brits etholoog, evolutiebioloog en 
populair-wetenschappelijk schrijver. Dawkins is een van de bekendste schrijvers over de 
evolutietheorie.


Mijn stelling: 
De UGS Norg van de NAM —> Koninklijke Shell —> Erven Koning Willem III, veroorzaken vanaf 
juli 2018 t/m heden ernstige gezondheidsklachten voor Mw. C.A.M van Velzen & Dhr. R. Huijskens 
wonende 2.590 meter achter de UGS Norg. 


Om deze stelling te onderbouwen het eerste punt;


Het ongewenst binnendringen van iemands lichaam is wettelijk strafbaar en staat gelijk aan 
verkrachting. 

Er is in januari 2019 nieuwe jurisprudentie gekomen inzake het ongewenst binnendringen in 
iemands lichaam. 

Op 22 januari 2019 is er uitspraak gedaan door De Rechtbank Limburg waarin een man is 
veroordeeld wegens het digitaal psychisch binnendringen van de geest van enkele minderjarige 
meisjes en hen aldus heeft misbruikt en daarvoor is veroordeeld.  
Jurisprudentie ECLI:NL:RBLIM:2019:497 - Rechtbank Limburg, 22-01-2019 / 03/720266-17.  
De UGS Norg - Overheid doet met ons evenzo, ongewenst binnendringen. 

Het gaat hier om het ongewenst binnendringen in iemands lichaam, ik heb om vele redenen vele 
jaren gewacht op deze jurisprudentie, de meeste mensen zullen de waarde hiervan niet kunnen 
snappen/beseffen.


Dus dan gaat het nog maar om twéé dingen;

Punt 1, is het strafbaar feit bewijsbaar 

Punt 2, is het met voorbedachte rade gedaan, oftewel betreft het hier bewust plegen van een 
misdrijf!

Ik ga nu de punten 1 & 2 na elkaar behandelen.
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Punt 1 

Het gaat hier om de hamvraag of de LFg overlast bestaat en veroorzaakt wordt door de UGS 
Norg van de NAM —> Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III. 


Ik ga u in de WeTransfer ettelijke stukken sturen, download, lees en bestudeer die!

Tevens blijkt uit het rapport van de NAA dat de LFg golven afkomstig zijn, zoals wij zelf ook al 
hadden geconstateerd, van de fornuizen van de UGS Norg. 


Oftewel, de oorzaak van de LFg golven is vastgesteld als afkomstig van de UGS Norg NAM 
Koninklijke Shell, erven Koning Willem III.


In het rapport van de NAA wordt gesteld dat de LFg echter te laag is om verwijtbare hinder te 
geven.

Wij zijn het hier niet mee eens en stellen dat de NAA die in opdracht van de UGS Norg van de 
NAM —> Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III werkt bewust en in samenwerking met de 
UGS Norg NAM —> Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III het onderzoek saboteert. 


Uit de vele opnamen die ik u via WeTransfer zal doen toekomen met eigen opnamen en metingen 
blijkt ook indiscutabel dat de afkomst van de LFg afkomstig is van de UGS Norg. 


Ik wil alle opnamen graag aan belanghebbenden toelichten met gebruik making van een 

sub woofer, zelfs mijn oude iPhone 6 registreert de LFg geluiden van de UGS Norg feilloos.  


Gaan we naar punt 2


Punt 2 

Is/wordt het met voorbedachte rade gedaan, oftewel, betreft het hier een bewust plegen van een 
misdrijf, te weten, het voortdurend bij herhaling ongewenst binnendringen in iemands lichaam 
waar wij al maanden tegen protesteren!


Om een gedegen onderzoek te verrichten dient de onderzoeker goed te weten waar die het over 
heeft zodat die geen nonsens is nonsens brokken maakt. 

Ook de opdrachtgever voor dat onderzoek dient te weten waar het eigenlijk over gaat.

Gewoon simpel, heb de kennis inzake of geef toe dat je het niet weet!

Daarbij behoren burgers en bestuurders de wetten te kennen.


Wetenschap is alleen wetenschap als het bewijsbaar gereproduceerd kan worden, het opnieuw 
weergegeven van vermeende fenomenen, pas dán is het wetenschap. Dat is geen probleem.


De NAA stelt dat de NAM de UGS Norg niet minder sterk laat werken bij metingen. 

Wij stellen dat dit in ieder geval wel gebeurt, bewust of onbewust om het even.

Het toeval wil namelijk dat wij 

A het toeval hebben dat zowel Van Velzen als ook Huijskens (ieder op eigen manier) de LFg 
overlast kunnen horen/vernemen en 

B dat Huijskens ook nog eens audio technisch onderlegd is en ongeveer dezelfde mathematische 
kritische manier van denken heeft ontwikkeld als Professor John Lennox. 


De verrichte meting in opdracht van de NAM is gedaan met een DbA meting. 

De DbA weging gebruiken bij een LFg onderzoek is een gotspe, een leugen van overheden, NAM, 
NAA jegens de bevolking en een specialistisch bedrijf als de NAA dient dat te weten, wij weten 
dat tenslotte ook.  Deze leugen is nog geen bewuste leugen voor iedereen, wel voor de NAA. 
Bijna niemand weet dat de DbA meting nonsens is, dus, wij maken het bij deze officieel bekend 
aan de NAM —> Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III en stuur deze kennisgeving ook 
nog aangetekend na dus officieel kan de NAM het niet meer ontkennen.


narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �  / �3 9

mailto:narcistenbuster@gmail.com
http://narcistenbuster.nl


	 �
De Narcisten Buster

Dat de NAA een DbA meting heeft gedaan als zij in opdracht een meting doen naar LFg overlast is 
keihard verwijtbaar gedrag.

Wij hebben de NAA ná hun meting en vóór uitbrengen van hun rapport een eigen rapport 
toegestuurd. De NAA heeft daar kennelijk niets mee gedaan. 


De DbA curve is een leugen en volks oplichting die al 80 jaar gaande is, in ieder geval in de 
westerse wereld. Ik zal legio DbA voorbeelden in de WeTransfer aan u sturen. 


Conclusie inzake 1 & 2 

De UGS Norg van de NAM —> Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III en de NAA hebben 
gefaald en plegen bewust gemanipuleerd een misdrijf jegens Mw. C.A.M. van Velzen en Dhr. R. 
Huijskens.


Huijskens gaat een nieuwe pagina maken op zijn website narcistenbuster.nl.

Koptekst: Sodom & Gomorra.

Daaronder alle bevindingen en nog wel het meest de Gotspe van de UGS Norg van de NAM —> 
Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III, NAA, Nederlandse Overheid inzake de DbA leugen 
en de andere leugens van de Overheid die de Bovenwereld (Adelhouder) beschermd.


Oplossing 
Wij willen hier niet weg, absoluut niet maar wij beseffen dat wij de UGS Norg van de NAM —> 
Koninklijke Shell —> erven Koning Willem III niet kunnen stoppen, dus wij moeten om 
gezondheidsredenen wel weg, kom daarom als veroorzaker met een gedegen financiële oplossing 
zodat wij hier weg kunnen en elders (waar, geen idee) gelijkwaardig kunnen gaan wonen. 


Bestudeer alle WeTransfer bewijzen en doe dat niet af met “ik kan het niet openen”, gebruik een 
behoorlijke Mac!


Gas voor jaren 

Nederland heeft gas voor decennia en dat wordt met gezwinde spoed en met voorbedachte rade 
geëxporteerd naar het buitenland om nog snel geld te verdienen en het gas zal verbrand worden, 
hoezo milieu. Dus die hele milieu maatregel is volksverlakkerij. De burger (onderstroom) wordt 
financieel uitgekleed door de (bovenstroom) Adelhouders.


Op het CBS kun je de verbruikscijfers vinden betreffende het gasverbruik. Dat wat de NAM hier 
met de UGS Norg doet heeft maar een heel klein beetje te maken met de gasfornuizen thuis. Het 
merendeel van ons binnenlands gasverbruik is industrie waaronder ook de energie centrale’s. 

Die totaal nederlandse verbruikscijfers liggen ver onder wat de NAM van Wiebes op jaarbasis mag 
winnen, dus dat is bestemd voor de handel/export en dus winst voor de Adelhouders van Shell. 

Er wordt door de RVD niet gelogen over dat onze Koning geen aandelen Shell heeft, dat is 
bewuste woordkeuze op verkeerd gestelde vraag. De vraag dient te zijn, heeft het gehele 
Koningshuis in de breedste zin aandelen Shell. Er zijn geen journalisten meer die nog kritische 
vragen stellen, ook zij zijn slaven geworden van aandeelhouders. Met de heersende mores der 
corruptie blijft alles onder tafel.   

 

VOC, WIC, ach, we zijn een verdomd hypocriet land met een slechte erfenis, apartheid, 
slavenhandel, verdomd goeie medewerking bij de afvoer van joden. Nee. werd er wel gezegd, de 
WIC handelde niet in slaven, zij vervoerden alleen slaven. De NS is in ieder geval tot inzichten 
gekomen dat met het vervoeren van joden ze ook medeplichtig zijn aan…..

Dus inzake de NAA zijn zij medeplichtig aan de overlast die de NAM UGS Norg genereert door die 
onder de pet te houden met de leugenachtige DbA norm die bij wet is vastgelegd, een leugenwet 
geheel volgens de norm van grootschalige volksverlakkerij.

Inzake de Nederlandse heersende corrupte mores staat ook een PDF op mijn E-book website.  
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Niemand kan mij wat maken, zelfs met mijn dood kan niemand mij namelijk mijn ziel afnemen, 
iedereen dient zich na zijn/haar dood over zijn/haar eigen handelen ergens te verantwoorden! 

En anders dien je dat wel te doen jegens je kleinkinderen.


Mocht een lezer denken atheïst te zijn, sorry, volgens het mathematisch denken is een atheïst ook 
een gelovige, die gelooft in atheïsme want de atheïst heeft er geen enkel stukje bewijs voor dat er 
géén God is.

Wij ‘geloven’ niet dat de UGS Norg NAM de bron is van onze overlast, dat de UGS Norg van de 
NAM de LFg veroorzaakt is een bewezen feit en vastgelegde wetenschap.  

 

Er loopt een onderzoeksuitvraag vanuit SodM naar het Kennisplatform Effecten Mijnbouw voor 
een studie naar de LFG problematiek in de mijnbouw. Op mijn E-book website narcistenbuster.nl

staat al een LFg onderzoek van een Scandinavische Universiteit, heel makkelijk te downloaden. 
Ieder onderzoek dat nu nog begint is uitstel van een beslissing inzake ons verder laten lijden 
onder de UGS Norg LFg martelingen. 


Nog even voor de goede orde;

De reden dat ik ben gaan spitten in de achtergronden van de LFg overlast is veroorzaakt door u 
Mw. Teunissen middels uw bij ons thuis keihard liegen over de oorzaak van de LFg overlast die de 
NAM veroorzaakt en die zelfs gewoon in hoorbaar audio is op te nemen. 

Ik stuur u middels WT o.a. ook een opname die ik onlangs ‘in ons bed’ heb opgenomen, dus een 
opname die u datgene laat horen wat wij in bed meemaken, eigenlijk liggen wij ongewenst 
constant met de NAM in bed die daar ongewenst penetreert. 

Had u gewoon toegegeven dat de UGS Norg de LFg overlast geeft door verhoogde export van 
ons aardgas was ik er ook niet achter gekomen dat de hele DbA curve een keiharde 
overheidsleugen is welke leugen, als dat bekend wordt, enorme gevolgen zal hebben op allerlei 
reeds door de Rijksoverheid afgegeven milieu vergunningen en klacht afwijzingen. 


Nespresso machine 

Ik stuur u ook nog even het LFg geluid van ons Nespresso koffie apparaat die exact 50 Hz 
produceert en wat de DbA curve met dat geluid doet. Ik kan met mijn equalizer maar tot min 
20Db, dus niet eens volledig de DbA curve nabootsen. 


Mijn equalizer kan maar tot min 20 Db afkappen, dus 
de lage toon is feitelijk nog zo’n 7 Db lager, dus hoort 
niemand de lage toon van de Nespresso machine, 
toch!


Deze test is reproduceerbaar dus wetenschappelijk 
bewijs dat de wettelijke DbA norm een ondeugdelijk 
weeg instrument is.


Ik schakel in de Nespresso video tussen ‘vlak’ en de 
‘nonsens DbA curve’. ‘Vlak’ is de rechte 0-Db lijn.


Een andere optie is als de NAA een nieuwe meting komt doen die de LFg problematiek gerecht 
doet, dus een onafhankelijke ‘phon’ meting en het verband tussen de decibel geluidsdruk en de 
luidheid in phon met een vlakke ongefilterde meting. Dit gedurende een maand want dan moet de 
UGS Norg wel voluit blijven draaien en is het pas wetenschappelijk als het een herhaalde meting 
betreft die de LFg overlast bij herhaling vastlegt want alleen dan is het wetenschappelijk bewijs.

Ik zelf heb vele metingen, het geluid bij de UGS Norg en bij ons thuis komt exact overeen, zelfs 
mijn iPhone kan de LFg bij de UGS Norg opnemen, die demo ontvangt u ook via WeTransfer.    

Maar ja, is de NAA nog wel betrouwbaar?

 


narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �  / �5 9

http://narcistenbuster.nl
mailto:narcistenbuster@gmail.com
http://narcistenbuster.nl


	 �
De Narcisten Buster

De luister test van de NAA met behulp van de onlinetonegenerator.com 

De conclusie van de NAA hierover, omschreven in hun rapport, is ongegrond en 
onwetenschappelijk. 


Allereerst is de onlinetonegenerator.com géén wetenschappelijk instrument, dat stelt die website 
namelijk zelf ook al op hun website. 


De koptelefoon van de NAA had een storing in een van de oren. 

Wij zelf hadden/hebben ook goede koptelefoons.


Als je de onlinetonegenerator.com gebruikt en als test uitvoerder zelf de LFg niet kunt horen dien 
je heel goed op te letten wat je doet want je ziet bijna nergens of de onlinetonegenerator.com

een LFg produceert of niet.


<— UIT              AAN —>

                    

Als je het zelf niet kunt 
horen weet je dus niet 
eens of er wel een toon 
gegenereerd wordt want 
de enige indicatie is een 
iets fellere groene ‘play’ 
display toets. 


Dit is wel bruikbaar als 
test maar niet 
wetenschappelijk.


Bij de test stopte de onderzoeker al bij 35Hz terwijl Mw. Van Velzen duidelijk aangaf dat de 
overlast ook hoorbaar lager klinkt.


Daarbij zijn de lage Hz tonen zachter dan die van 440 Hz, 1.000 Hz etc.  

Het nare aan LFg is dat je die ook niet kunt wegnemen met oordoppen, dan wordt het juist erger 
omdat je de hogere Hz golven (geluiden) wel kunt afblokken en je alleen nog LFg ervaart. 


Bij een andere test “in bed met” kun je zelfs horen en zien aan de spectrum analyser, dat als de 
opname microfoon onder het kussen ligt het verschil tussen de stilte en de LFg groter wordt, 
oftewel de LFg in verhouding tot de stilte harder wordt (’s nachts).


De mensen van SodM die hier ook zijn geweest voor de LFg demonstratie die wij aan hen hebben 
gegeven, hoorden beide de opgenomen LFg wel degelijk. Het gaat hier om 20Hz. 


Tevens heb je bij LFg gehoor test even meer tijd nodig omdat LFg minder hard klinkt dan 
omgevingsgeluid. LFg kan je eenvoudig ‘verbloemen/verdoezelen’ als je andere hardere geluiden 
maakt maar de LFg blijven dan wel degelijk overlast geven voor hen die er fysiek overlast van 
ondervinden.
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UGS Norg fornuizen 

Wij wonen op 2.590 meter van de fornuizen van de UGS Norg met niets er tussen. 

Lianda hoort de LFg al als we ongeveer op 4 km afstand komen.

Langdurige LFg geeft uitputting van allerlei lichamelijke functies, dat is allang bewezen 
wetenschap. 

De NAA geeft toe dat wat wij vernemen de fornuizen van de UGS Norg zijn. 

Dat anderen in de omgeving het niet vernemen zegt wellicht nog niet of er eventuele 
onverklaarbare klachten zijn, wij hebben dat niet onderzocht.

In Lieveren wordt het ook door iemand gehoord. In Steenbergen is ook iemand die het hoort. 

Het overlast gebied is dus een cirkel van ongeveer 8 km doorsnede, afhankelijk van bebouwing en 
landschap, dat zijn heel veel mensen. Ook de hersenen raken overbelast omdat die automatisch 
altijd de LFg pogen te vertalen naar iets beter hoorbaars, bij langdurige LFg overbelasting 
verneem je elders andere LFg ook sneller.

De UGS overlast is er altijd wel geweest maar niet zo zwaar als vanaf juli/augustus 2018. 

Voor ons een overbelasting die ons werkzaam functioneren als zelfstandig ondernemers beperkt.


Dan is er impliciet en toch duidelijk bewijs van verborgen belangen die samenhangen met de LFg overlast 

Aan de installatie UGS Norg is flink verbouwd, de capaciteit is met 50% verhoogd met een derde 
compressor, extra koelunits en de fornuizen zijn aangepakt. Dat doet Shell met hun uitvoerder 
NAM echt niet als er niet méér rendement met de investering behaald kan worden.

Ondanks dat de ondergrondse gasopslag vergunning niet toereikend was heeft de NAM al vanaf 
2011 met regelmaat de geldende vergunning overtreden en is zij jaarlijks wel tot 7 miljard gegaan. 
Dat zijn eigen door de NAM opgegeven info, te zien op de AGSI+ website.


Als je naar de verleende winning vergunning 2018/2019 kijkt zie je dat het om 19 miljard gaat. Dus 
niet minder gas winning, wellicht wel minder dan vroeger totaal, maar die 19 miljard M3 is 
nagenoeg net zoveel als jaarlijks door de Nord Stream pijplijn uit Rusland heen gaat, 22 miljard. 

Kijk je naar de Nord Stream leiding, waar Gasunie in deel neemt en de tweede pijp waar ook 
Royal Dutch Shell in deelneemt gaat het om grote compressor stations van Gasprom die gelijk zijn 
aan die van de UGS Norg, bestemd om over lange afstanden gas te transporteren, 1.200 km +.


Oftewel, het plan om het Groningenveld leeg te trekken is iets wat heel lang de bedoeling was.  
Even geen rekening gehouden met LFg overlast maar alleen met het winstbejag voor de 
Adelhouders. 

     

De overheid zegt dat we van het gas af moeten. 

Zolang er wereldwijd echter gas is en er ook nu nog grote pijpleidingen worden aangelegd blijft 
men dat gas dus uitbaten tot het op is, al gaat dat ten koste van het milieu en burgers. 

Die pijpleiding waar Royal Dutch Shell 10% aandeel in heeft voor aanvoer van Russisch gas is 
pas eind 2019 gereed. 

Daarmee is dan ook gelijk gezegd dat het hele milieubeleid van de overheid dus nonsens is want 
nonsens is en blijft nonsens, Shell blijft gewoon grootschalig gas importeren en exporteren en dat 
gas wordt dus gewoon ergens verbrand.

Die extra €30 die de burger maandelijks moet bijdragen voor het milieu, nonsens, de handel in 
aardgas dendert gewoon door. Warmte pompen zijn een zoethoudertje en werken ook nog niet 
eens goed genoeg. 

Later als het gas op is stroomt er gewoon waterstof door de NAM leidingen… van Shell.
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Milieuactiviste Greta Thunberg had een mooi statement over het voedsel voor de deelnemers aan 
de United Nations milieu conferentie in Katowice, december 2018. 

Op de Zweedse TV vertelde ze over haar verbazing dat in het restaurant van de conferentie 
hamburgers op het menu stonden en wie iets van de milieu problematiek weet dat veel vlees 
consumptie o.a. mede oorzaak is van milieu problematiek. 


Trouw, Emiel Hakkenes;
Het eten in Katowice
Milieuorganisaties hebben kritiek op het eten dat wordt geserveerd op de VN-klimaattop in het Poolse 
Katowice. 
De deelnemers (zo’n twintigduizend vertegenwoordigers uit 190 landen) kunnen in het conferentieoord 
kiezen uit een keur aan dierlijke gerechten: cheeseburgers, gnocchi met Parmezaanse kaas en Parmaham, 
rundvlees, gerookte bacon. En dat terwijl de VN zélf vleesconsumptie betitelt als een ‘urgent probleem’. 

Het milieu is een poppenkast waar achter de gordijntjes Koninklijke Shell gewoon door gaat.


Audio professionals 

De originele opname gemaakt bij de twee fornuizen (zie bijlage eigen onderzoek gestuurd aan 
NAA) is beluisterd door drie professionele geluidstechnici met opgeteld meer dan 100 jaar praktijk 
ervaring. Ik heb zelf ook al 50 jaar ervaringsdeskundigheid op audio gebied. dus dat is opgeteld 
meer dan 150 jaar audio ervaringsdeskundigheid. 

Allemaal horen we de LFg opgenomen bij de UGS Norg. 

Niemand van hen wist overigens dat de DbA norm niet klopt en inhoudelijk pure nonsens is.


Op mijn iPhone (ook via WeTransfer aangeleverd) hoor je de fornuizen zelfs schakelen en hoe de 
LFg dan zachter wordt maar de LFg ook dan wél degelijk hoorbaar blijven.  


Als je een gevorderd mathematisch denker bent en omwille van de eigen ziel niet wenst mee te 
doen aan de alom heersende corrupte mores binnen de samenleving, zie je ook de voor velen 
onzichtbare wereld / krachten die er officieel niet meer zijn maar al eeuwen heersen.

  

Vraag eens, via de Voorzitter van de Raad van State, aan Maxima om advies hoe dit op te lossen.

Dan kan Koningin Maxima die de financiën doet, Koning Alex die toch al veel voor Shell doet, 
weer adviseren zodat hij als Koning een VOOR GROSSE besluit kan nemen.   


Mijn motto is “houd je ziel zuiver”.


Wij verzoeken u spoedig te reageren richting ons alsook het SodM.


Hoogachtend,


Robbert Huijskens	 	 	 Lianda van Velzen
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	 �
De Narcisten Buster

P.S. 

Mijn AKG microfoon met SE300B voeding en 
krachtige kleine condensatormicrofooncapsule 

CK 93 met een uitgebalanceerde 
frequentierespons en consistente 
hypercardioïdekarakteristiek, 

het resultaat is een helder, direct geluid,  

deze capsule is dé ideale keuze voor 

kritische live- en studio-uitzendingen 

en stond op drie februari 2019 

opgesteld op de noordelijke geluidswal 

bij de UGS Norg fornuizen.


vlakke

phon

meting..

       ! 


Mathematisch- én kritisch-denken vormen een éénheid
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