Om deze Prelude te kunnen schrijven moest ik eerst een zoektocht bewandelen om tot de
GASlight en volledig Beyond zijnde verborgen agenda achter de milieu operatie van de
Bovenstroom te komen.
Wetende wat ik nu weet en dat niet voor de Onderstroom te schrijven zou een misdaad tegen mijn
eigen ziel zijn, of de onderstroom er wat mee doet of niet, dat betreft hun eigen ziel.

De Prelude van Sodom & Gomorrah
Deze prelude bewijst mijn andere stukken, zoals Justitie Nederland Corrupt, de Nederlandse
Politiek Corrupt, de media corrupt, (zoals o.a. Greenpeace ook al jaren stelt) de NAM / Shell
corrupt, de Adelhouders van de Shell corrupt en ze gaan met hun Narcistische doelen over lijken.
Als de Bovenstroom mij nou om zeep wil helpen, graag het Regeringsvliegtuig, een zijdeur eruit,
Alexander vliegt (die moet ook vlieguren hebben), Maxima geleid mij naar de uitgang en de Social
media kijken met live stream’s mee vanaf het strand van Scheveningen.
De Overheid laat je geloven dat we een onderwereld hebben en wij gewone burgers ons dienen te
gedragen en we samen de bovenwereld vormen, de samenleving.
De overheden, banken, verzekeraars, de NAM, Koninklijke Shell, én etcetera etcetera, zijn heden
nog steeds net zo slecht als de bedenkers van de apartheid en de slavenhandelaars.
Zij zijn de Bovenstroom en de burgerij is hun Onderstroom. De Bovenstroom is net zo verrot als
de Onderwereld maar zij hebben middels narcistische manipulaties genaamd democratie en
politiek hun Onderstroom als hun slaven in de uitbuit tang.
Het stuk De Mores dat ik geschreven heb toont hoe dit Bovenstroom tuig elkander de hand boven
het hoofd houdt en voor hen de regels, die zij opleggen aan hun Onderstroom slaven, niet gelden.
Om te overleven heb ik een levens-zoektocht bewandeld en heb ik onderbewust gekozen op het
smalle pad te blijven. Ik wilde de waarheid achter het manipulerend gedrag begrijpen van mijn
eigen familie, mijn naaste en van mijn aangetrouwde familie waar ik 55 jaar mee heb
samengeleefd.
Samen met mijn nieuwe vriendin heb ik opgeteld ruim 80 jaar ervaring met ‘hoe overleef je een
narcist’. In die levenstocht leer je het gedrag van de narcist, dus van het doorgeschoten narcisme
wel kennen. Ken je dat algoritme eenmaal, herken en zie je het overal om je heen.
Het doorgeschoten narcisme is reeds zo wijd verspreid dat het democratisch gezien normaal
gevonden zou dienen te worden, ware het niet dat doorgeschoten narcisme een psychische
stoornis is beschreven in de DSM5, het standaard naslagwerk van de psychiatrie.
Een van de misdragingen van doorgeschoten narcisme is de ‘stilte behandeling’.
Heb je de narcist of een hele groep narcisten te pakken door hun gedrag bloot te leggen, kunnen
ze niets meer met je en ben je door hen afgeschreven want je doet niet mee met hun corrupte
mores. Je leest dat narcistisch ziek gedrag terug onder tabblad “Justitie Nederland Corrupt”
Ik ga de lezer mee nemen in mijn, afhankelijk van hoe lang ik nog leef, laatste zoektocht omdat
onze Bovenstroom hun Onderstroom heel langzaam aan het vermoorden is.
Dat doen zij door gebruik te maken van de beste Nazie en Jappen methoden zoals toegepast
tijdens de Tweede Wereldoorlog aangevuld met nieuwere technieken.
Om te kijken hoever de Bovenstroom, met hun narcistisch doel de Onderstroom om zeep te
helpen is, worden er ook steeds tests uitgevoerd, een status beoordeling.
De Twin-Towers zijn daar een voorbeeld van. Mensen, die anderen die niet aannemen dat de
instorting van de Twin Towers door een terroristische aanslag kwam en hen wegzet als complot
denkers, zijn zelf doofstom en blind omdat ze dan kennelijk geen snars snappen van wat
doorgeschoten narcisme is. Dit zo hard stellen levert mij gegarandeerd hun stilte behandeling op.
De stilte behandeling toepassen binnen een democratie betekent de dood van die democratie!
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Hetzelfde geldt inzake ook voor de onpartijdige onafhankelijke Rechtspraak in Nederland, die is
reeds morsdood.

De Knikkerbaan
Onze Bovenstroom overheden hebben over de decennia een knikkerbaan gebouwd van regels en
wetgeving waar de Onderstroom als de knikkers van de Bovenstroom verplicht doorheen dienen
te rollen.
Wijkt zo’n knikker van die knikkerbaan af en past die niet meer in de opgelegde regels is die
knikker afgedaan. De handhavers van de bij de knikkerbaan gemaakte spelregels hebben geen
antwoord meer als een knikker niet meer wenst mee te doen aan met name de corrupte moraal
van die knikkerbaan.
Als je als verzetsknikker niet meer wenst mee te doen aan de regels van die knikkerbaan omdat je
door kennis inzake de narcistische stoornis bent gaan inzien dat die regels corrupt en immoreel
zijn, heeft de Bovenstroom daar geen antwoord meer op.
Dat komt omdat bovengemiddeld narcistisch denkenden niet meer inzien dat ze immoreel bezig
zijn en daardoor denken dat de protesterende knikker niet goed bij zijn hoofd is. Het omgekeerde
is echter aan de hand, narcisme is een psychische stoornis, de zelfbewuste zelf nadenkende
knikker hoeft geen stoornis te hebben.
Narcisten draaien echter altijd alles om en daarom ben ik een terug-omdraaier geworden, hetgeen
betekent dat ik alles dat beweerd wordt zoveel als mogelijk probeer te controleren door eigen
onderzoek en autonoom nadenken.
Dáár gaat narcistenbuster over, dat de Onderstroom weer autonoom gaat nadenken want de
Bovenstroom wil de Onderstroom overheersen daar zijn ze al decennia mee bezig.

Mijn psychische “afwijking”
Door mijn achtergrond, leven, werk etc, heb ik onbewust geleerd dat ik om te overleven
associatief diende te gaan nadenken. Dus denken in verbindingen, dingen die wel en niet in
verband staan met elkaar.
Het is een logisch gevolg dat ik, om te overleven, dat associatieve sterk ontwikkeld heb.
Ik heb onlangs gewerkt met Professor John Lennox, Emeritus Hoogleraar Mathematics aan de
University of Oxford, Green Templeton College. Wat een eer om van hem denk-bijles te krijgen.
Een van zijn stellingen is: Nonsens is nonsens, even if spoken by a scientist.
Ik dacht hoegenaamd zelf ook al zo omdat ik associatief denk en de bijles sterkte mij in de koers
van mijn levenswandel.
Nou, die nonsens is nonsens regel, geldt ook als die onzin wordt uitgesproken door de NAM,
Koninklijke Shell, onderzoeksbureau’s, media, milieu onzin rakkers, de Minister van Economische
Zaken en Milieu, Minister President Rutte en de Rijksvoorlichtingsdienst.
Met narcisten-busten leg je hun verborgen agenda bloot.
Die naakte waarheid blootleggen, daar gaat deze Prelude verder over.
Voor die het niet weten, een Prelude betekent in de muziek het voorspel voor iets wat er achter
aan Komt.

De hypotheekslaaf en de loverboy methode van de Bovenstroom overheid
We gaan naar het aardgas en het milieu, oftewel, we moeten van het gas in onze huizen af.
Mensen in de Onderstroom worden allemaal zoveel mogelijk aan een hypotheek geholpen.
Die hypotheek maakt je zowel de slaaf van de banken als van de overheid.
Je gaat leven voor het afbetalen van je hypotheek en daarbij kom je vast te zitten in het heden
omdat je door je hypotheek ook de slaaf van je werkgever bent geworden.
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Je durft niet meer te protesteren omdat je bang bent voor ontslag of privé faillissement.
Met het nemen van een hypotheek geef je de eigen ziel weg aan de Bovenstroom, dát vertelt de
Bovenstroom je niet en dat staat ook niet in de kleine lettertjes.
Er gebeuren dingen met dat aardgas die de burger niet weten mag, er wordt nonsens aan de
burger verkocht en dat zijn wij door een toevalligheid te weten gekomen.
Wiebes is een dienstknecht van de Bovenstroom, hij is de Hofnar van de Bovenstroom die
onlangs weer zijn kunsten kwam vertonen in Groningen en daar een miljard eurootjes toezegde.
Dat wordt gedaan als zoethoudertje, het is een verleidingstruc van de Bovenstroom om de
Onderstroom rustig te houden.
Bij Wiebes weet je het nooit, het kan uitbuiten zijn toen hij poogde ZZP’ers verplicht aan de
arbeidsongeschiktheid verzekeringen te dwingen en dan Wiebest hij er weer lekker op los als hij
het Volk kalm poogt te houden en een miljardje komt weggeven.
Kleine zijsprong; een ZZP’er bestaat niet, dat is ook nonsens is nonsens.
Een ZZP’er is wettelijk een niets, niks nada nonsens titel.
Iedereen volgt die benaming echter gewoon, zonder daar zelf over na te denken.
Het is een creatieve vondst om mensen die een baan in loondienst hadden weg te werken.
Gevolg was dat verzekeringsondernemingen veel premies misten die de ZZP’ers niet meer
konden betalen. Dus daar sprong Wiebes toen in.
Het zijn narcistische methoden die de loverboy’s ook gebruiken om het brein van anderen te
manipuleren. Dat is wat doorgeschoten narcisten doen.
Ga je bij de NAM kijken, de Nederlandse Aardolie Maatschappij, zij zijn de uitvoerders van de
Koninklijke Shell en indirect ook voor het gasbedrijf van de Overheid en dus van de Bovenstroom.
Zo kun je op hun website ook vinden waar de NAM cadeautjes weggeeft aan de Onderstroom.
Dat doen zij dáár waar zij eigenlijk gewoon overlast bezorgen.
Burgerij Onderstroom weer blij en dan durven ze niet te klagen of protesteren tegen die lieve
NAM/Shell.
Nou ja, je bent Narcistenbuster of bent dat niet, iémand moet verzetsknikker zijn en het ontstond
ook deze keer weer gewoon.
Als je autonoom nadenkt dan ….. zie, hoor én verneem je wat er écht gebeurt en waarom Minister
Wiebes van Economie én milieu op maandag 8 april 2019 als Loverboy naar Groningen kwam.
Daarbij is één Minister die zowel de Economie dient als ook het Klimaat, een contradictio in
terminis. Dit is Latijn’s voor ‘tegenspraak in termen’ en daar is al sprake van als uit de woorden
alleen al, kan worden afgeleid dat zoiets onmogelijk is.
Dat valt dus onder Nonsens, Minister Wiebes is daarmee feitelijk de Minister van ‘Nonsens is
nonsens’, ook al is hij aldus tot Minister aangesteld door de Koning zelf.
Dat is dan een Minister die zijn eigen vleesch keurt.

Het plaatsje Een en woningcorporatie Actium
‘Een’ ligt bijna in het hoekje tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.
Mijn vriendin huurt sinds 1 april 2015 een woning in Een van Actium.
Hoe de Organisatie Actium is georganiseerd staat op hun website te lezen met hun motivaties:
We zijn een woningcorporatie die rond de 16.000 woningen verhuurt in Drenthe en Zuidoost
Friesland. Vanuit ons hoofdkantoor in Assen werken we met zo'n 160 medewerkers met hart en
ziel aan een betaalbaar en goed thuis, voor onze huurders, nu en in de toekomst. De organisatie
van Actium bestaat uit 4 sectoren: klant & strategie, vastgoed, financiën en bedrijfsdiensten.
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In onze organisatie hebben we oog voor ieder mens, zijn we vernieuwend en gaan we voor
duurzaam. In een maatschappij die steeds sneller verandert, waar het klimaat onder druk staat en
met een huurder wiens woonwensen en leven niet voorspelbaar zijn, kunnen en willen wij niet
stilzitten. We moeten blijven innoveren, ontwikkelen, leren, zoeken proberen. Omdat we die
beweging en lef nodig hebben om vooruit te komen.
Nou, de door mij onderstreepte delen zijn dus Nonsens is nonsens, ook al wordt dat beweerd
door Actium.
Hoe kan het dat ik dat stel.
Sinds juli en augustus 2018 hebben wij ernstige overlast gekregen van Laag Frequente Golven,
afgekort met LFg.
Ik zal onze klacht alsook LFg verderop nader gaan uitleggen maar het wordt vaak als LFg geluid
benoemd maar dat is ook weer om verwarring te stichten en te behouden.
LFg is namelijk pressure, oftewel druk zoals de druk in je autobanden ook druk is, het is een force,
een kracht.
LFg zijn drukgolven die je al dan niet kunt horen of vernemen, dat hangt af van de gevoeligheid
van ieder individueel fysiek levend lichaam. Maar ook voor iedereen die in de buurt van LFg leeft
bestaat bij langdurig ondergaan van deze druk, al merk je dit niet, de kans op fysieke schade die
uiteindelijk tot de dood kan leiden.
Die langdurige LFg golven zijn op termijn een sluipmoordenaar en dat wéét men binnen de
Bovenstroom en anders dienen ze dat te weten.
De Overheid en de NAM gebruiken echter al vanaf de jaren rond 1935 een normering die volgens
mij ten stelligste 100% valt onder de ‘nonsens is nonsens’ norm.
Ook dat zal ik met bewijzen uitleggen.
5G is de hoogfrequente tegenhanger hiervan.
In de fysiotherapie zijn laagfrequente apparaten ook gebruikt om weefsel te verslappen en dieper
liggende lagen in het lichaam mee te behandelen, echter altijd kortstondig omdat bekend was en
is dat ze met te lang of te hard behandelen zelfs door het bot heen kunnen gaan.
Die apparaten werken meestal zo rond de 47Hz.
LFg zijn de frequenties van 16Hz t/m 125Hz.
Actium wonen heeft de plicht heeft om voor ons rustig woongenot zorg te dragen
Rustig woongenot wil zeggen dat de verhuurder ervoor moet zorgen dat de huurder zijn woning
behoorlijk kan bewonen. Hieronder valt ook de situatie dat een omwonende ernstige overlast
bezorgt aan de huurder.
Actium weigert iets daadwerkelijks te doen en verwijst ons naar de Gemeente. De Gemeente
Noordenveld doet vervolgens ook niets en verwijst naar het SodM (Staats toezicht op de Mijnen).
Dit terwijl oud Minister Kamp in 2015 in de Tweede Kamer heeft gesteld dat de Gemeenten inzake
LFg overlast dienen in te grijpen.
Tevens heeft de Politie meetapparatuur in huis, maar gezien mijn andere stukken is naar de politie
gaan tegenwoordig ook vrij zinloze energie verspilling omdat de Bovenstroom binnen de
politieorganisatie de norm van de mores hanteert.
Ons overlast probleem ligt nu bij het Staatstoezicht op de Mijnen; het Ministerie van Wiebes.
De NAM ontkent en het meetbedrijf schaart zich achter achterhaalde normen.
Nou ligt het dus bij Minister Wiebes maar ik denk niet dat hij onze Loverboy wil zijn….
LFg zit ook in windturbines, die onterecht windmolens worden genoemd, waar onze Loverboy
Wiebes zo verliefd op is.
LFg zit ook in de warmtepompen waar Loverboy Wiebes ons allemaal aan willen hebben.
Het hoogfrequente 5G hebben veel mensen ook al, dit is als een soort cloud in je huis verspreid
door het modem van je provider. Wij hebben Ziggo en het 5G WiFi meng signaal is 20/40/80 MHz.
Zonnepanelen geven geen LFg, daar houdt Loverboy Wiebes niet van, goh….
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Wat is er achter ons huis aan de hand
Gerekend vanaf onze bank in de huiskamer staan op 2590 meter afstand in rechte vrije zichtlijn
achter ons huis, twee fornuizen met lange pijpen erop van ik denk een meter of 10 hoog, of nog
veel langer.
Die zijn onderdeel van de UGS Norg, in de volksmond Langelo genoemd. UGS betekent
Underground Gas Storage.
De NAM en de Overheid zeggen dat die gasopslag gebruikt wordt voor onze gasfornuizen en CV
ketels thuis. Ik geloof daar geen zak meer van. Ze doen maar wat ze doen, ik geloof ze om
meerdere redenen gewoon niet meer en mijn vertrouwen is weggeslagen door teveel zichtbaar
narcistisch gedrag.
https://www.nam.nl/feiten-en-cijfers/
gaswinning.html#iframe=L2VtYmVkL2NvbXBvbmVudC8_aWQ9Z2Fzd2lubmluZw
Op boven geschreven link kun je de gasproductie van de NAM over enkele jaren zien en uit welke
delen van het Groningenveld dat gewonnen wordt.
Terwijl er bij de UGS Norg vanaf 2015 t/m 2018 enorme kostbare uitbreidingsverbouwingen is
gepleegd, wordt er op papier, door de Minister van Nonsens, de winning uit het Groningenveld
danig omlaag geschroefd vanwege de aardbevingen in Groningen.
Maar, wat horen wij dan waar wij zo’n martelende overlast van hebben.
Waar komt dat dan vandaan?
De uitbreiding van de UGS betrof een derde compressor, uitbreiding van het koelbed en
verbouwing van de twee fornuizen. Daarbij overtrad de UGS Norg al jaren de verleende injectie
vergunningen en gingen ze jaarlijks al naar 7 miljard opslag in de UGS.
Tevens zie je in de tabbellen van de NAM zelf, dat ze in veel meer jaren zonder zulke zware LFg
overlast hebben gewerkt.
Gasjaar 14/15 35 miljard M3 gewonnen.
Gasjaar 15/16 27 miljard M3 gewonnen.
Gasjaar 16/17 24 miljard M3 gewonnen.
Gasjaar 17/18 20 miljard M3 gewonnen.
Gasjaar 18/19 tot april al 10 miljard gewonnen, gaan naar 19 miljard M3.
Dus, vraag: wat is daar gebeurd dat wij vanaf gasjaar 18/19 ongelooflijk harde LFg horen,
wat is er echt gaande.
Toevallig heb ik rond augustus 2018 mijn website narcistenbuster.nl uit de grond gestampt.
Inclusief de stukken die ik al geschreven had over ons Nederlands verleden in Nederlands Indië
vanwege de belangen van Koninklijke Shell en de moorden die wij daarom aldaar hebben
gepleegd voor het zwarte goud én gele goud.
Omdat wij als slavendrijvers land wat te hard van stapel liepen werd er ingegrepen door de
United Nations, we moesten kappen met afslachten.
De website draaide nog maar net toen simultaan die LFg ook begon te martelen.
Wij vermoedden dat het de UGS Norg van de NAM zou zijn maar wisten dat niet zeker.
Via de website steenbergen-barst.nl kregen we wat E-mail adressen waar we naar toe konden
schrijven bij de NAM. Onze klacht over de UGS Norg kwam bij de NAM terecht bij
Mw. J. Mulder-Teunissen, Adviseur Vergunningen en Omgevingsmanagement bij de NAM. Haar
E-mailadres eindigt echter gewoon met @shell.nl
De algemeen manager van zowel de UGS Norg als ook UGS Grijpskerk kwam met Mw. MulderTeunissen mee op ‘buren’ bezoek zoals hij dat zelf benoemde.
Al zit er 2.650 meter tussen de UGS Norg en ons zijn wij directe buren.
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Het kwam er volgens Teunissen op neer dat het niet de UGS-Norg was die ons de overlast gaf én
dat we de bron van de LFg toch niet konden vaststellen omdat LFg niet richting-gevoelig is, de
golven gaan overal doorheen.
Ze adviseerden ons nog wat websites en dat een meting door een akoestisch adviesbureau ook
mogelijk was.

Zeg een narcistenbuster dat iets niet kan dan ………
… krijg je het volgende.
Je kunt op de website van de NAM (zie bovenstaande link) zien dat vanwege de aardbevingen
de omgeving Loppersum en Eemskanaal is afgebouwd en er wordt gewonnen uit de gebieden
zuid-west en oost.
Maar beste lezers, dat veld is met allerlei gesteenten lagen wel één gebied en dat gas zit in
poreus gesteente.
Gas onder druk nivelleert de druk in één gebied, wellicht traag omdat het door moet dringen maar
het nivelleert zichzelf als communicerende vaten, er zitten namelijk geen ondoordringbare wanden
tussen de gebieden. Dus al haal je het gas uit de gebieden zuid-west en oost zal het gas uit het
Loppersum en Eemskanaal gebied langzaam op pad gaan naar zuid-west en oost.
Loverboy heeft al bekend gemaakt dat de winning uit het Groningenveld mogelijk in 2022 al
helemaal kan worden afgebouwd.
Dus, volgens ons overtreden ze alle dingen die gezegd zijn vanuit een verborgen agenda en doen
ze geheel gelijk des gedragingen der narcisten het omgekeerde.
Dus schreef ik mijn stuk ‘het Groningenveld in 10 jaar leeg’ en stuurde dat naar alle noordelijke
Gemeenten, het staat ook op de website.
En wat doen de Gemeenten ermee, NIETS!
Dus je kunt wachten op die aardbeving, vandaar ook dat Loverboy wil dat de versterking van de
huizen gewoon door gaat want wanneer die beving komt weet niemand.
Bij de NAM wordt het personeel inmiddels al afgebouwd.
Bij alle locaties van de NAM zijn afgelopen jaar bordjes geplaatst met; ‘verboden toegang
wetboek van strafrecht’, want zij weten dat er protest aan gaat komen.

Dan moet ik nu met bewijzen komen voor de burgers, wat is LFg
Allereerst is het zinnig te snappen dat LFg niet alleen geluid is maar ook druk/pression. Dit
betekent dat ook voor hen die het niet ervaren of horen het er wel degelijk ook is.
Tevens betekent dit dat waar we hier over schrijven niet alleen om onszelf gaat maar om de
wereld waarin we allemaal leven.
Nou wil het geval of toeval dat ik in september ook ben gaan wonen op hetzelfde adres. Ik ervoer
gelijk eigenlijk al wel iets maar kon het niet plaatsen.
Ik was al eens bij de UGS langs geweest omdat we steeds meer herrie gingen vernemen naar wat
bleek de eindfase van de injectie van gas (vullen van) in de UGS te zijn.
Vanaf juli en zeker augustus 2018 is de herrie gewoon nagenoeg constant en zwaar versterkt
doorgegaan.
Ik ben de uitdaging die Mw. Teunissen aan mij gaf dus maar aangegaan.
Gaande het klacht traject ontdekte ik steeds meer.
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Op de website van Stichting Laagfrequent vond ik al snel een gratis te downloaden audio
spectrum analyser.
Ik heb een professionele goede AKG microfoon die tot 13Hz kan opnemen.
Een Mac book en opnemen maar, thuis, binnen en buiten en bij de UGS Norg.
De NAM heeft geen verbodsbordjes geplaatst aan de achterkant van de UGS Norg, dat is ook een
soort publiek terrein, dus daar kan je gewoon tot bij het hek komen.
Ik had bij langsrijden al eerder de hoorbare lage rumble gehoord en heb die rumble met meta data
vastgelegd. In de metadata zit o.a. tijd en datum. Zelfs met mijn iPhone bleek dat gewoon te
kunnen.
Inmiddels had de door de NAM opgezette oﬃciële geluidsmeting van de LFg overlast op 31
januari 2019 al bij ons thuis plaatsgevonden.
Wij hadden die afspraak al een keer afgezegd omdat de UGS juist die dag ‘helemaal toevallig'
zomaar zachter draaide, op 31 januari was dat wéér het geval maar toen lieten we het doorgaan
om de NAM de gelegenheid te gunnen om een meeting toe te kunnen laten doen.
Ik liet mijn eigen apparatuur echter ook een tijdje meelopen.
Mijn eigen opname bij de UGS was al een paar keer mislukt, de rumble was weg toen ik terug
kwam met apparatuur, of een setting stond verkeerd in de computer.
Op 3 februari 2019 lukte het wel, werkelijk waar, het lijkt wel een geluid uit deep earth.
Wij werken met Apple en hebben een professioneel video montage programma, Final Cut X (10).
In dat programma kun je ook geluid bewerken en er zit ook een equalizer met 31 stappen in.
Het was zaak om vervolgens diverse experimenten uit te voeren.
Om een lang verhaal kort te maken.
Omdat mensen bij hogere frequenties beter horen wordt LFg al snel overstemd, maar die
drukgolven blijven wel degelijk aanwezig voor hen die deze wel ervaren.
Door alle Hz frequenties boven de 125Hz met 20Db te verlagen (Db is zeg maar simpel de volume
knop van de radio of TV) en de Hz van 20Hz t/m 125 Hz te verhogen kan je de LFg heel prima
horen.
Ik heb het oﬃciële meetbureau nog gewaarschuwd dat wij het geluid beter hadden opgenomen,
‘dus let ﬀ op je rapport want we hebben meer materiaal dan op de meetdag’.
Na een lange tijd wachten kwam het oﬃciële rapport; er zat wel wat zachte LFg, ook de afkomst
werd vastgesteld op de fornuizen van de UGS Norg, maar wij konden volgens dat rapport geen
overlast hebben, de meeting zat binnen de geldende normen van de DbA.
Inmiddels bemoeide het Ministerie van Wiebes, het SodM, zich ook met onze klacht.
Ik heb wat op ons youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’ gezet. Diverse voorbeelden waarin ik het
een en ander uitleg. Het versterken van de LFg heb ik slechts gedaan om mensen met zwakkere
oren te helpen het te horen. In een van de onlangs om 04.00 uur opgenomen opname pal achter
ons huis, heb ik de LFg niet versterkt en alleen de Hz geluiden die afleiden boven de 125Hz
weggehaald. Met een goede koptelefoon of goede speakers hoor je de LFg gewoon.
Ook heb ik er een geplaatst waarop ik de equalizer eﬀecten laat horen en je het hele Hz scala van
min 20 Hz t/m 125 Hz apart laat horen en hoe dat tezamen klinkt zoals wij dat ook ervaren, als
een ware muur van LFg.
Het geluidsbureau nog aangeschreven maar die bleven bij hun stelling, namelijk dat de DbA norm
de norm is en hij noemde nog een andere norm de MAF, de Minimum Audible Field lijn.
Nou, zowel die DbA als ook de MAF is compleet maf en nonsens is nonsens en dat kan ik aan
iedereen die het weten wil bewijzen.
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De bij de UGS Norg door het oﬃciële bureau vastgestelde LFg geluiden (zie LFg stuk energie
golven) van de NAM fornuizen vertonen exact dezelfde geluid curve die wij hier thuis zelf ook
hebben opgenomen en hoorbaar hebben gemaakt.
Volgens dit bureau was onze overlast allemaal onzin.
De hele correspondentie plaatsen wij als bijlagen online voor iedereen om te downloaden en zegt
het voort.

Okay, de DbA / MAF curve
Deze bepalen dat zo’n door de NAM ingehuurd professioneel bureau gewoon bepaald dat wij
daar geen overlast van kunnen hebben.
Ik ga al die mensen wiens klachten in de NAM/Shell doofpot zijn afgestort ﬀ helpen.
Ook de Overheid en politiek moet hier ﬀ naar kijken, doen zij dat niet maken zij onderdeel uit van
de reeds ingezette sluipmoord op de Onderstroom.
Ik heb enkele demonstratie video’s op het youtube kanaal (Robbert Huijskens) gezet en er volgt
meer.
Zelfs vier professionele geluidsmensen uit de audiovisuele wereld hadden hier nooit bij stil
gestaan, iedereen accepteert gewoon wat er quasi wetenschappelijk wordt beweerd door mensen
uit de Bovenstroom en dan wordt aangenomen als dé waarheid.
De verwarring regeert. Zie de curve hieronder afkomstig van het onderzoeksbureau en uit het
oﬃciële rapport gefotografeerd.
Nou, dit is dus de verlakkerij van de Onderstroom.
Onderin staan de Hz waarden, de LFG beslaan dus het linker gebied van 16Hz t/m 125Hz.
Als je exact op de 125Hz lijn, waar het probleem en gevaren gebied begint, zie je dat er beweerd
wordt dat de Db (volume dat je hoort) naar beneden zakt.
Zet voorbeelden op youtube met wat het verschil is tussen die 20Db aan volume.
Zal dat demonstreren op iedere equalizer frequentie die mijn equalizer heeft.
Weet gewoon als kennis; dat de laagste noot van een concert piano 16Hz is, evenals die van
een tuba en die van een groot pijporgel.
De DbA en de MAF normen zijn dus sowieso ongeveer gelijke normen en voor beiden geldt
nonsens is nonsens.
Ik zet er diverse video’s op die het verschil laten horen tussen wat wij volgens de Overheid dus
gemiddeld wel en niet horen.
Zo is al menigeen die klaagt over LFg door de Overheid weggezet en omdat de meeste mensen
dat allemaal geloven, omdat ze het zelf niet onderzoeken en kijken zij de mensen die het wel
ervaren en overlast hebben, aan met een lacherige of meewarige blik.
Let ﬀ op, in het montage programma werkt de equalizer visueel omgekeerd, dus in plaats van
naar boven gaat de curve naar beneden.
Ook kan mijn equalizer niet hoger noch lager dan - 20Db of + 20Db, ik kan de volgens de norm
geldende curve vanaf 125 Hz dus niet eens demonstreren, maar dat maakt niets uit, dan verdwijnt
het al en veel meer dan de lezer zal vermoeden.
We worden dus gewoon belazerd!
Nou, als we hierover belazerd worden met nonsens, waarom dan ook niet over andere dingen.
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Eerst nog even dit over de gevolgen van de ontkende medische overlast van LFg
In de bijlagen o.a. een rapport van de RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
De sluipmoordenaar eﬀecten ‘Vibroacoustic disease’ is weggestopt onder het kopje ‘Overige
eﬀecten’. Verder wordt er gesproken over ‘geluid’, het betreft echter ‘druk golven’.
De zogeheten gehoor curve is nonsens is nonsens, bewezen middels onze opnamen.
Het LFg gevaar voor de Onderstroom wordt gewoon op allerlei manier onder het tapijt geveegd.
Op mijn veertiende monteerde ik al een film die mijn vader in opdracht maakte voor het Ministerie
van CRM, Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk ‘The National Theatre oﬀ The Deaf’ uit de
Verengde Staten. Ik sta in de aftiteling vermeld als Rob Robbert omdat het vanzelf wel
kinderarbeid betrof. Ik zal die ook ﬀ rippen en online zetten.
Ook heb ik een presentatie van Mariana Alves-Pereira online (youtube) gezet.
Zij is o.a. gespecialiseerd op de Vibroacoustic disease, die op lange termijn dodelijk is.
Haar CV vind je als bijlage op deze site.
De UGS Norg én de windturbines zijn dus de sluipmoordenaars van de Overheid en van
Koninklijke Shell en van haar Adelhouders.
Associatief denken is zo fijn, bij mij door toedoen van veel narcisme een beetje door-ontwikkeld.
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Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het Resomeren van de
doden (zie andere stuk ‘Ollongren Resomeren’ onder dit tabblad) van de doden in plaats van
cremeren of begraven, ook een goed idee.
Ook vindt Ollongren dat het verplicht van het aardgas afgaan, zelfs met dwang en recht op
binnentreden van woningen door Gemeenten een goed plan.
Kajsa Ollongren heeft Russische Adelijke roots.
Dan hebben we ook nog oud PvdA kopstuk Diederik Samsom.
(Trouw) Diederik Samsom is terug, als groene adviseur en commissaris bij staatsenergiebedrijf
EBN én als onderhandelaar voor het landelijke klimaatakkoord. Zijn missie: aardgasvrije
woonwijken.
Die man is ingelijfd bij de, mede door wijlen Prins Bernhard opgerichte, Bilderberggroep en sinds
die tijd heb je hem kunnen zien veranderen.

Onze samenleving is reeds genarcistificeerd en dus BEYOND
Het plan wordt al uitgevoerd en LFg maakt daar onderdeel van uit, of onze Overheid is zeer dom.
Ook als schapen rond-blaten over het Milieu door de Bovenstroom maakt er onderdeel van uit.
Veel van die bláters zijn wolven in schaapskleren en veel betreft dus per definitie de nonsens van
en door narcisten.
De Onderstroom is verdoofd en denkt niet meer autonoom na, of protesteert niet meer omdat die
door die fuck hypotheek nu eenmaal de slaaf is geworden van de Bovenstroom.
Tevens maken al die stralingen van laag t/m hoog, inclusief de media onzin informatie waarmee
de breinen vergiftigd worden, inclusief de chip die wij allemaal middels onze smart phone bij ons
dragen, blind voor wat er gebeurt.
Besef, dat ik uit een achtergrond kom waarin ik door toedoen van ernstige narcisten in mijn leven
blind was geworden voor de realiteit.
Toen de Recherche mij in 1996, middels de door hen op mij toegepaste brainwash methode zei:
‘zo, nu ben jij afgebroken, nu kan jij weer opgebouwd worden, doe er je voordeel mee’ heb ik er
bijna 25 jaar over gedaan om mezelf, tegen de narcistische stroom in, weer op te bouwen tot waar
ik nu sta.
Op mijn andere website heb ik het ook al geschreven, hoe de Overheid zelf terrorisme doet laten
ontstaan, toen noemde ik het ego, nu; de Psychische Stoornis Narcisme die zeer besmettelijk is.
Dus ben ik verzetsknikker geworden tegen Narcisten.
Als dit stuk je te ingewikkeld wordt, sorry, ontwikkel ook je associatieve denk capaciteiten.
Onze Overheid wil niet dat je zelf nadenkt, zodat zij hun narcistisch doelen kunnen uitvoeren,
vandaar ons steeds verder weggerotte onderwijssysteem.
Mijn eerste website is 100% ontstaan uit mijn zijn van een verzetsknikker die niet meer in de
narcistische knikkerbaan van onze Overheid verder wil.
Ik ben een verzetsknikker geworden omdat ik mezelf diende op te bouwen vanwege de mij, door
Justitie Nederland aangedane brainwashing.
Een bekende populaire Psychiater zegt heden gewoon een narcist te zijn en er worden popie jopie
programma’s aan hem opgehangen zodat de slaven in de Onderstroom meer en meer gaan
geloven dat narcisme gezond, goed en normaal is en juist goed is als leiders dat zijn.
Mensen, denk na, Hitler was Der Führer en dat betekent De Leider. Hitler was een extreem
narcistische man en daarmee een pervers psychopaat.
Doorgeschoten narcisme is een PersoonlijkheidsStoornis en als je die mensen hun gang laat gaan
perverseerd je huwelijk, onderwijs instelling, media, politiek, je organisatie, de Overheid en zelfs
de Zorg.
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Feitelijk gelden dan in werkelijkheid geen Wetten meer maar is de verborgen leefwijze de Mores.
De Mores is dat de Bovenstroom elkander helpt en dekt ten koste van de Onderstroom.
Ik zal ﬀ een verhaaltje vertellen;
Tegen een Hoofdagent werd een valse aangifte gedaan. Valse aangiften worden meestal gepleegd
door middel van uitgeoefende psychische druk van buitenaf of wraak. De bewuste Hoofdagent
was waar hij werkte wat pervers gedrag tegengekomen en pakte dat aan, maar binnen die
gemeenschap was dat pervers gedrag er wel een beetje ingeslopen en dus de heersende mores
geworden.
Toen die valse aangifte dus kwam konden doorgeslagen collega’s de Hoofdagent wel even te
grazen nemen. Dat pakte anders uit. De toen zittende Minister van Justitie Mw. Winnie Sorgdrager
is uiteindelijk als Minister gevallen door een conflict wat zijn oorsprong vond in de zaak tegen de
bewuste Hoofdagent.
Toen de bewuste Hoofdagent werd vrijgelaten wilden zijn collega’s veel eerder bestelde munitie
aan de Hoofdagent mee naar huis geven. Dat weigerde de Hoofdagent echter om mee te nemen,
want hij had zijn papieren niet bij zich en dan hadden ze hem om de hoek van de straat gelijk
weer kunnen arresteren. (dit heb ik uit eerste hand).
Onze Overheid wil niet dat de waarheid achter onze Nederlands Indië oorlog (na WO 11) verteld
wordt. Toen ik voor Herinnering Centrum Kamp Westerbork verhalen van oorlogsslachtoﬀers ging
vastleggen ben ik dat samen met de conservator ook gaan doen voor het Indisch
Herinneringscentrum. (Zie het stuk De verborgen agenda achter onze oorlog in Nederlands-Indië)
Toen ik als verzetsknikker doorkreeg hoe de achtergrond van die oorlog écht was en daarover op
mijn website publiceerde kreeg ik onverwacht en stiekem scherpe munitie mee in een tas en
ontdekte dat thuis omdat ik een app ontving met de tekst
‘zat ook nog een verassing bij. Kan je er wat mee?’
Met mijn achtergrond, die de verzender kende en uit het bericht zelf blijkt impliciet dat de
verzender zich bewust was van de strafbaarheid van een en ander. Dus waarom…..
Ik werd te lastig want ik begon bij het Indisch Herinneringscentrum en ook via de persoon van die
mij de munitie stiekem mee gaf, vragen te stellen waar de Indische interviews waren gebleven,
die waren namelijk in de doofpot gestopt.
Ook de nieuwe commissie, die volgens zeggen door MP Marc Rutte zelf door hem in de gaten
wordt gehouden, wordt onderzoek gedaan naar ons Indisch verleden en ook zij hebben géén
interesse in die interviews.
Laat het Indisch nou een mooi nieuw gebouw hebben gekregen, een luxe koﬃekamer, onder de
rook van het Hoofdkantoor van Koninklijke Shell en laat Mw. Winnie Sorgdrager nou in het bestuur
van het Indisch Herinnering Centrum zitten én in de Raad van State waar onze Koning weer de
Voorzitter van is.
Probeert mijn vriendin een Canon 70D camera te verkopen via Marktplaats.
Komt iemand die kopen en bij bezichtiging blijkt die een gepensioneerd agent te zijn. Terwijl mijn
vriendin de camera aanprijst, ik dat slechts ondersteun, kwamen we aan de praat over wat ik doe,
schrijf, website. Over narcisme etc. Op de verkoopster reageert de potentiële koper niet echt
meer. De gepensioneerd agent ging de camera nog even testen en uit de manier waarop, kon ik
als professioneel cameraman duidelijk afleiden dat hij absoluut geen ervaren fotograaf was met
een spiegelreflex. Toen de man de camera had gekocht en weg ging waarschuwde de pensionaris
mij nog even ‘denk er wel aan dat jij je pensioen nog haalt’ en toen ging hij.
Wij hebben een alarmsysteem van een bekend merk. Ik werd door hen gebeld, het software van
ons systeem was ontregeld. Het moest compleet gereset worden met nieuwe software. Iets dat
volgens de provider zelden voor kwam.
Onze Apple computers lopen regelmatig vast als we Internet gebruiken, zelfs bij netflix kijken.
Ik ben in februari / maart van 2019 naar Israel geweest om een documentaire op te nemen met
Professor John Lennox. Op de terugweg vloog ik met Swiss. Deel van die vlucht werd uitgevoerd
door ELAL, de luchtvaart maatschappij van Israel.
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Op het dak van de cabine hebben zij een bult zitten,
vermoedelijk dat dit apparaat een satelliet verbinding maakt
zodat passagiers dan WiFi kunnen gebruiken tijdens de vlucht.
Ik kon niet verbinden omdat ik daar een app voor nodig had.
Thuis gekomen zag ik echter wel dat ik in mijn favorieten lijst
van mijn iPhone zo’n 25 ELAL icoontjes had gekregen die de
originele icoontjes hadden vervangen.
Mijn WiFi heeft wel aangestaan, echter volgens het WiFi
icoontje heeft die niet verbonden.
Met name bij Favorieten bv. energie, de psyche van de mens en
dergelijke zijn de icoontjes veranderd in het ELAL logo.
Wat zal ELAL met mij nodig hebben.
Geheime diensten van Overheden werken samen.
Op 17 maart 1982 werd een IKON ploeg met vier journalisten
vermoord door het leger van
El Salvador. Ik kende de geluidsman, zijn zus en ik zaten bij
elkaar op de MAVO. De vermoorde cameraman was een conculega van mijn cameraman vader.
De Journalist was gewaarschuwd, ze gingen toch. Ze werden vermoord door het leger van de
Overheid.
Is Nederland ook zo…….
Kijk, ik ben hersteld van een in 1996 gepleegde brainwashing door onze Overheid, een directe
aanval op mijn brein door Justitie Nederland. Ik heb bijna drie jaar aan mijn basis restauratie
gedaan en nam me voor ‘dit gebeurd mij nooit meer’.
Om te overleven en daarna om weerbaar te zijn tegen de Overheid heb ik brein en gedrag
diepgaand moeten analyseren in combinatie met alle verkregen extra kennis, een intens lange
zware klus.
Wat ik heden doe, zijn de directe gevolgen van het gedrag van onze Overheid duiden, niet alleen
mijn Overheid, de Overheid die de gehele Onderstroom aanstuurt vanuit wederkerigheid of
manipuleert vanuit narcistische overwegingen.
Daarom schreef ik, na alles dat ik weer op heb gebouwd, op pagina 1 van dit stuk over het
Regeringstoestel, als de Overheid dan wel Koninklijke Shell deze verzetsknikker het land of leven
uit wil helpen, dan wel een beetje chique, een open vizier en het heﬀen van een glas champagne
aangeboden door Koninklijke Shell.

Mag ik de Onderstroom even voorstellen aan De PRELUDE van Koninklijke Shell
Zie hier, volgens zeggen, het grootste schip
ter wereld, een LNG fabriek van Koninklijke
Shell, (Liquid Natural Gas, Vloeibaar
gemaakt Aardgas) volledig operationeel
medio 2019, wat gebeurt er met ons
Gronings aardgas, wat is er écht aan de
hand met het aardgas verbod door onze
Overheid en het klimaat en het milieu, de rol
van- de van Russische achtergrond zijnde
adelijke Ollingren - Bilderberger Diederik
Samsom - Shell Klimaat Hofnar Wiebes Unilever Human Resources Manager Mark
Rutte en wat doet het Koninklijk Huis nou
toch steeds in de Verenigde Arabische
Emiraten, Oman, Singapore en Bahrein, en
Australië, natuurlijk gebeurt dat állemaal in
het kader van de milieu en klimaat ellende.
Wordt de lezer al een beetje wakker?
Moderne media zullen wat ik schrijf
wegzetten als complot-denken/-theorie, als je echter kennis hebt over de gedragingen binnen de
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narcistische wereld is het geen complot theorie maar de zichtbaar gemaakte verborgen agenda
achter de schapen-maskers der wolven.
Waarom heeft ‘iemand’ dit grootste schip der aarde de Prelude genoemd.
Een Prelude is een Voorspel naar iets anders toe.
Zie mijn stuk Het Narcistisch Doel Ontbloot, oftewel Gehaktballen in de Jus Oorlog.
Zie hier de Grote Rode uitgerekte Gehaktbal van 488 meter lang en 74 meter breed in de Indische
Oceaan drijven, het is een drijvende LNG fabriek die net operationeel wordt en gebouwd is om 25
jaar op die plek te blijven drijven dus, hoezo van het gas af vanwege het klimaat en milieu.
Het gas komt daar uit de zee bodem.
Als je de algoritmen van de narcisten eenmaal door hebt ontbloot je de narcisten ook makkelijk en
breek je door hun mores heen.
Ken je die algoritmen niet, laat je jezelf of inpakken of misbruiken en uiteindelijk om zeep helpen.
Unilever maakt zeep producten van olie die Shell levert.
De Nazi’s maakten in de Tweede Wereldoorlog Rein Jüdisches Fett van met Cyclon B (IG Farben)
gedode joden.
Nu we het toch over wolven hebben; De Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP),
de Nederlandsche SS, de Nederlandse eenheid Landstorm, de Nederlandse Landwacht, de
Nederlandse NSB, de Weerbaarheidsafdeling en de Nederlandse Arbeidersdienst (een NSBorganisatie) gebruikten de ‘wolfsangel’ als ornament en herkenningsteken. Een haak om wolven
mee te vangen.
Het milieu en klimaat beleid bepaald door de Bovenstroom geeft, dat de Onderstroom voor het
milieu en het klimaat van het aardgas af moet en dat klopt dus niet met wat de Koninklijke Shell
en de gasunie doen en klopt ook niet met onze oﬃciële staatsbezoeken.
Maxima was onlangs nog eventjes in zo’n olielandje.
Dat Maxima aan Micro-Krediet doet is wellicht leuk maar zij komt uit Macro-Krediet en het lijkt er
meer op dat Maxima naar bevriende olielandjes reist vanwege kapitaalbeheer van ons
Koningshuis. Dat kapitaal wordt binnen het Koningshuis belastingvrij rond-geschoven.
Van juli 1996 tot maart 1998 was zij vicepresident Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop bij
de bank HSBC James Capel Inc. Aansluitend was zij tot 1999 bij de bank Dresdner Kleinwort
Benson vicepresident afdeling Opkomende Markten. Daarna vervulde zij tot augustus 2000 de
functie van vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank.
Nou, Liquid Natural Gas is zo’n opgekomen markt. Shell heeft, voor zover mijn info rijkt, haar
belang in PST Petrona Shell terminal in Maleisië verkocht en dat is weer institutionele verkoop,
ook een expertise van Maxima.
Zie De grote poppenkast van het paradigma van de ziel
Die andere Staatsreizen van ons Koningshuis voor het ‘bedrijfsleven’ betreﬀen Brunei, Singapore,
de Verenigde Arabische Emiraten en Oman en die hebben allemaal grote LNG faciliteiten, ook wij
hebben een LNG haven in de Europoort.

LFg overlast door leegzuigen Groningenveld
Doordat wij hier onder de LFg drukgolven van de NAM leven en steeds meer verschijnselen
krijgen die behoren tot de Vibroacoustic disease, hebben we ontdekt dat het Groningenveld in
een hoog tempo wordt leeg gezogen in de gas pijpen van de NAM, anders is dat niet te verklaren.
Vergunningen en lijsten bijhouden, ach, ze werken gewoon met verborgen agenda’s, ik schreef
toch al dat narcisme gepaard gaat met perversies.
Ik weet niet hoe snel het gas onder Loppersum en Eemskanaal zich nivelleert met de
buitengebieden waar de NAM nu namens Koninklijke Shell in hoog tempo het aardgas uit pijpt,
wij hebben fysieke lichaamsbevingen door de LFg maar die andere gewone druk aardbeving komt
ook, de aardbeving boven het Groningenveld.
Nu zegt Wiebes nog even namens het klimaat wat geld te komen rond strooien in het Groningse,
een sigaar uit de doos van de Onderstroom, daarom moet de Onderstroom ook allemaal € 30
extra per maand betalen van de toch al leeg geperste beurs van de Onderstroom.
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De Bovenstroom vaart straks gewoon weg met het geld voor de Adelhouders, dat doen narcisten
namelijk, die laten hun uitgezogen prooi gewoon vallen. Is dit Wiebes zijn reken Economie der
Narcistische Marktwerking.
Koninklijke Shell gaat straks gewoon naar het buitenland. De bordjes ‘verboden toegang’ bij de
NAM hoofdkantoor en bij de UGS Norg zijn niet zo lang geleden geplaatst. Koninklijke Shell wilde
bij de reeds plaatsgevonden aardbevingen al de benen nemen door zich los te koppelen van de
NAM en iedereen weet hoe traag laks en langzaam dat allemaal gaat. Ze wéten dat er nog een
aardbeving komt.
Koninklijke Shell verlaat het land echt wel op tijd.
De snelheid van leegzuigen van het Groningenveld gebeurt omdat de Adelhouder van Shell nu
eenmaal de eigenschappen der narcisten hebben en die is dat ze steeds perverser worden en dus
ten koste van mensen hun eigen zin door drijven en steeds meer en meer nodig hebben ter
bevrediging van hun eigen lege ziel. Ze hebben steeds meer nodig, vandaar ook die graai cultuur
van de Bovenstroom op de Onderstroom want die moet de graaiende handen vullen.
Volgens Wiebes is mogelijk al in 2022 stoppen met het Groningenveld leeg pijpen mogelijk.

Manieren om als sluipmoordenaars zo’n 7 miljard mensen te vermoorden
O, doet de bovenstroom dat niet volgens u?
Tuurlijk wél, ken de geschiedenis en het plan is al gelijk na de Tweede Wereldoorlog ingezet, te
beginnen met o.a. de zo’n 80 jaar oude nonsens, nu zelfs ISO standaard, die de gemiddelde mens
zou hebben als hoorbare geluidscurve.
HAARP installaties die werken met extreem lage Hz golven kunnen aardbevingen teweegbrengen.
In Groot Britannië worden mensen heel langzaam vergiftigd met Chloor, ze proeven daar vaak niet
eens meer dat hun thee en koﬃe bedorven wordt door het Chloor.
Wij hebben hier nog eens een heel het land dekkend netwerk van 4G, een grid, ze willen naar 5G
en het net werk wordt dan een magnetron. In Oxford hebben ze dat niet, 3G als je mazzel hebt.
Ik heb onlangs even een windturbine opgenomen bij Koudehuizen, zet ik ook op youtube.
Duidelijk LFg maar niet zo hard als wij hier van de UGS Norg hebben.

2013 Staatsbezoek Brunei en Singapore Beatrix en Willem Alexander
Narcisten bedekken hun geheime agenda met een sluier, masker, smoes, poppenkast spel.
De timing van de Bovenstroom om de Onderstroom uit te persen met de klimaat smoes is helder.
Net zo zijn de ziekenhuizen van heden niet voor de patiënten, die zijn voor aandeelhouders, een
gevolg van de marktwerking. Patiënten zijn wel nodig om geld mee te verdienen maar patiënten
zijn verder alleen maar lastig. Kunnen aandeelhouders niet meer genoeg verdienen aan
ziekenhuizen sluiten ze die gewoon en verkopen de inhoud op ‘marktplaats’. Het interesseert
aandeelhouders niets.
Gaan we deze foto even analyseren, toevallig ging dat reisje naar Singapore en Brunei die beiden
LNG havens hebben waar Shell goed poot aan de grond heeft, aandeelhouder is.
Die reisjes worden altijd benoemd als ‘voor het Nederlands bedrijfsleven’, sorry, dat dient te zijn
‘voor de Shell Adelhouders’.
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State Visit of Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands TO (AAN) Brunei Shell Petroleum
Company Sendirian Berhad.
Er staat wel een vlag van de landen Brunei en Nederland maar ik kijk gewoon naar de tekst.
Bij het Staatsbezoek op het spandoek staat letterlijk geschreven dat het een Staatsbezoek is aan
de ‘Brunei Shell Petroleum Sendrian Berhad’. Er staat niet ‘Staatsbezoek aan de Staat Brunei
Darussalam’ en dát lijkt me een belediging voor de Sultan.
Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad’ is de volledige bedrijfsnaam van Shell in Brunei.
‘Sendirian Berhad’ betekent ‘private limited company’.
Ik noem de multinational maar even de Koninklijke, al dit soort bedrijfjes zitten onder die paraplu.
Waarom ondertekenen Beatrix en Alexander daar een ‘dingetje’ in een Shell kleur mapje dat Shell
iets doet voor het milieu in Borneo (Maleisië).
De Nederlandse Staat heeft niets met N.V. Koninklijke Shell te maken, toch?
Ons Koningshuis heeft toch geen aandelen in de private onderneming ‘Brunei Shell Petroleum
Sendrian Berhad’, toch?
Wat heeft het Koningshuis te maken met een bosproject in Maleisië dat zij namens Shell
ondertekend en ze stenigen daar mensen in de LHBT gemeenschap.
Het is een sluier om af te dekken wat er echt gebeurt.
De politiek van Brunei;
De sultan van Brunei,
sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali
Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien (AD)
is een van de rijkste mensen ter wereld en een zieke viespeuk.
Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van
Lippe-Biesterfeld (17 leestekens te weinig).
Geen wonder dat het Koninklijke in de naam bij al die onderafdelingen van Shell wordt
weggelaten, net zo poogde Shell niet verantwoordelijk te zijn voor de aardbevingschade in
Groningen en de NAM zich niet verantwoordelijk voelt voor de LFg sluipmoordenaar hetgeen
wettenlijk het ongewenst binnentreden in iemands lichaam is, oftewel verkrachting.
Ik zal een uitspraak bijvoegen van de Rechtbank Limburg inzake ongewenst psychisch
binnendringen.
Wij worden in ieder geval keihard Koninklijk verkracht met LFg van de UGS Norg met als hun
woordvoerster van de Koninklijke Shell; Mw. Teunissen. Mw. Teunissen van de Shell zegt eigenlijk
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‘nee hoor, u wordt niet door ons verkracht, dat kan niet volgens onze algemene nonsens is
nonsens DbA curve, dan wel, de maﬀe Minimum Audible Field’.
Shell heeft een enorme misbruik lijst, beginnende bij onze oorlog om Nederlands-Indië terug te
veroveren.
Nou, wij worden dan tenminste Koninklijk verkracht wat gelijk staat aan iemand verneuken en dát
mag je dan weer niet zeggen van een rechter want dán ben je grof in de mond en beledig je de
Bovenstroom.
Dus mag je de vrije waarheid niet meer zeggen in Nederland en kan je dus die FPK’s Forensisch
Psychiatrische Klinieken ook wel sluiten want op dát principe is de hele therapie nou juist
gebaseerd. Dus kunnen we verkrachters als die van Anne Faber ook gewoon loslaten door die
schoolboek-geleerdheid waar je dan een papiertje voor krijgt los van ervaringsdeskundigheid.
Die Sultan is staatshoofd en tevens regeringsleider (eerste minister). Hij wordt bijgestaan door
adviesraden en ministers. Er is geen gekozen wetgevende macht. De eerste minister wordt door
de sultan aangewezen, momenteel oefent hij die functie dus zelf uit en homo’s worden daar
gedood met steniging.
In de bijlage een AD artikel van Tonny van der Mee van het Algemeen dagblad, LEES DAT.
De Nederlandse gasunie wil meebouwen aan een LFG gebeuren in Noord Duitsland.
De eerste pijpleiding voor Russisch gas naar Duitsland door de Oostzee is net klaar.
De tweede pijpleiding vanuit Rusland is eind 2019 klaar en daar zitten de gasunie en Shell ook
weer in, die pijp heeft in Rusland een compressor station zo groot als die bij ons achter bij de
UGS Norg, kunnen ze gas 1.200 km mee verstuwen.
De vraag naar LNG stijgt wereldwijd rap en Koninklijke Shell zit er midden in.
En Nederland moet van het gas af!
Voor het milieu en het klimaat werken de Nederlandse Gasunie en de Koninklijke Shell met mega
investeringen keihard aan hun marktaandeel in natural gas, oftewel aardgas.
En Nederland moet meer en meer aan de LFg, oftewel wij worden door onze Overheid
(Bovenstroom) verplicht aan de sluipmoordenaar vibroacoustic disease gezet en ze ontkennen
alles.
Ollongren heeft haar fiat gegeven aan resomeren, zie andere artikel, kunnen de aan vibroacoustic
disease overleden mensen milieu verantwoord worden opgelost en weggespoeld.
Het is een netwerk van narcistische schimmel.
Iedereen aan de warmwaterpomp, is al een mislukt project, geeft te weinig warmte af, zeker als
we dat allemaal gaan doen én ook die pompen genereren veel LFg. Ook te vinden op het youtube
kanaal.
We moeten straks aan de waterstof dat door onze gaspijpen loopt, in deze tussenfase moet al het
gas zo snel mogelijk in geld omgezet worden voor de Adelhouders, pas dan zetten ze waterstof
echt door, of ook niet.

TAQA
De Underground Gas Storage in Alkmaar is van TAQA, is van de ‘Abu Dhabi National Energy
Company PJSC (TAQA)’, een onderneming uit de Verenigde Arabische Emiraten, ingebed tussen
het pijpen netwerk van Koninklijke Shell en net zo groot als die UGS Norg bij ons.
Functie is volgens hun website, net als die van de UGS Norg ‘gas voor de Nederlandse burgers in
moeilijke tijden’ ha ha ha ……
Toen de Underground Gas Storage van de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) uit
de Verenigde Arabische Emiraten te Bergermeer nabij Alkmaar was afgebouwd konden ze zelf
helemaal geen aardgas in de bodem injecteren.
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Toen de UGS Norg van de NAM / Shell op 1 april 2015 hun derde compressor operationeel had
gekregen, kreeg de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) Underground Gas Storage
nabij Alkmaar ook simultaan op 1 april 2015 injectie capaciteit en kregen zij gas met kracht van de
compressoren van de UGS Norg toe-geblazen om in Alkmaar te injecteren.
In 2018 haalde de Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) bij Alkmaar zelfs in één dag
(1 april 2018) de opgeven maximale injectie capaciteit van de UGS Norg van de NAM. Dat soort
compressoren stuwt gas over zeer lange afstanden. En toch hadden we toen geen extra overlast.
In de Shell gaswereld CBS (Centraal Bureau Statistiek) wordt er met allerlei verschillende
eenheden gewerkt, dat is speciaal om de Onderstroom te verwarren.
Van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat hoorden wij dat het gas geëxporteerd
wordt naar Engeland. Zolang we maar zo snel mogelijk van ons gas af zijn en dat verkocht
hebben voor de winst van de Adelhouders.
Omzet Koninklijke Shell 2017: US $ 305.000.000.000
Winst Koninklijke Shell 2017: US $ 13.000.000.000
______________________
Loverboy gift aan Groningen: US $ 1.131.225.000
_____________________
Blijft winst
US $ 11.868.775.000
Volgens journalist Tonny van der Zee heeft de Sultan een vermogen van €16 miljard, dat is een
kleuterbedrag ten aanzien van de Adelhouders van Koninklijke Shell.
Pientere man die Koning Willem III.

Nog even een opfrisser
Wikipedia; Rechtsvorm Koninklijke Shell;
Het is bijzonder dat de maatschappij Shell het predicaat Koninklijk kreeg door een brief van koning
Willem III, al voor de oprichting van Shell bij de notaris. De brief is van 18 april 1890 en de
oprichting op 16 juni. De koning verleende de ondersteuning vanwege de 'zedelijke' aard van de
onderneming. Gebruikelijk is dat er een oorkonde bij wordt verstrekt, maar die bleef achterwege.
De oorkonde werd pas verstrekt bij de 'unificatie' van de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum
Maatschappij en de Shell Transport and Trading Company Ltd tot de huidige Royal Dutch Shell
plc.
Koningin bezoekt de Brunei Shell Petroleum Company Sendirian Berhad samen met haar zoon
Alexander. Samen ondertekenen ze met veel pracht en praal iets dat, naar beweerd wordt, met
boompjes te maken heeft voor het gebied met de naam ‘Borneo’, dat in het andere deel van het
grote eiland ligt, het Indonesisch gedeelte Kalimatan.
Tijdens het Nederlands Indië tijdperk alwaar wij in‘Borneo’ voor terugverovering t.b.v. Koninklijke
Shell, zelfs kampongs met alleen vrouwen en kinderen erin uitmoordde.
Bijna daags na terugkomst in Nederland trad de Vorstin af.
Weet je, toen de militairen, die gestreden hadden voor de terugverovering van de oliegebieden
voor de Adelhouders van Koninklijke Shell, een beetje kleding en een beetje geld kregen, moesten
ze dat terugbetalen aan de Staat der Nederlanden.
Loverboy geeft wat geld aan Groningen en de Onderstroom moet het terugbetalen met €30 per
maand per verbruiker-adres.
Al die buitenlandse gasbedrijven hebben een eigen Corporate Governance, ik ken hun ware
gedrag niet. Heeft Shell net als Actium op website tekst niveau een Corporate Governance
(ethische gedragscode) met Privat Limited gebruik, dat zijn ze allang vergeten.
Er is een compleet netwerk opgezet, inclusief de Prelude, het is een voorbedacht plan.
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En kijk toch weer even
hier, echtpaar Alex en
Maxi, in 2016 ook weer
leuk op Staatsbezoek bij
Shell Australië.
Weer even bij de
Koninklijke Shell op
visite, de thuisbasis voor
het grote spel.

Ons land wordt
geregeerd dor de CEO
van Shell Mw. Marjan
van Loon en WillemAlexander Claus George
Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met als
extra brein voorheen genaamd Máxima Zorreguieta Cerruti en na hun huwelijk
bij Koninklijk Besluit genaamd Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
mevrouw van Amsberg met dubbele nationaliteit.
Geachte Voorzitter van de Raad van State, Majesteit Alex,
Bij uitspraak van de Rechtbank Limburg is een Nederlander veroordeeld wegens het ongewenst
binnendringen in het lichaam van minderjarigen via Internet, oftewel op afstand en veroordeeld tot
vier jaren gevangenisstraf.
U heeft als Koning minimaal een warme band met CEO Shell Mw. Marjan van Loon en wij worden
middels de zware LFg gegenereerd door de UGS Norg van de NAM / Koninklijke Shell nagenoeg
24/7 met die LFg ongewenst binnengedrongen in onze lichamen en worden derhalve fysiek
verkracht door de Koninklijke Shell.
De Jurisprudentie inzake is: ECLI:NL:RBLIM:2019:497 - Rechtbank Limburg, 22-01-2019 /
03/720266-17
Het toeval wil dat wij ervaringsdeskundigen zijn op gebied van leven met mensen die de zware
vorm van de persoonlijkheidsstoornis Narcisme hebben en de bijbehorende perverse gedragingen
vertoonden.
Het toeval wil ook dat wij beiden de LFg van de UGS Norg kunnen vernemen hetgeen ons steeds
meer bijwerkingen geeft die bij de Vibroacoustic disease horen.
Daar uw Koninkrijk inmiddels is
genarcistificeerd, het rechtssysteem allang
niet meer onpartijdig en onafhankelijk
functioneert als het om de belangen in de
Bovenstroom gaat, verzoek ik aan u
Majesteit om in te grijpen en de LFg
overlast, die fundamenteel een
sluipmoordenaar van uw onderdanen is, te
doen laten stoppen.
Doet u dat niet dan bent u medeplichtig
aan het ongewenste binnen-dringen van
onze lichamen.
Deze medeplichtigheid kunt u vergelijken
met de medeplichtigheid van de
Nederlandse Spoorwegen aan de dood
van joden die werden weggevoerd met hun
treinen, op hun spoor en hun personeel.
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Majesteit, mocht u niet willen ingrijpen tegen de sluipmoord op uw onderdanen
vraag ik me af hoe ik uw uiterlijk op de foto rechts dien te herbeoordelen en dan ook de
onfeilbaarheid van uw gedrag dien te heroverwegen.

Conclusie
De Onderstroom wordt middels narcistische gaslighting zwaar belazerd door de Bovenstroom.
De milieu problematiek van de Overheid is een narcistische gaslighting operatie van de bovenste
plank van de Bovenstroombeweging jegens de Onderstroom in de Nederlands kampongs.
Dat we een milieu probleem hebben, zeker, okay, eens.
Maar laten we beginnen allemaal 90 km per uur te rijden, dat scheelt iedereen bijna 40%
brandstof verbruik en dus 40% minder milieu belasting.
Maar neen, wie had dat ook weer bedacht die 130KM per uur, jawel, Mark.
Met z’n allen 90 km p/u gaan rijden levert de Overheid een verlies aan accijnzen op van 40% en
Shell 40% minder aan brandstof omzet.
Iedereen die hier niet over nadenkt en niets aan doet is medeplichtig aan deze grote Gotspe,
tevens medeplichtig aan de sluipmoord op de Onderstroom middels de vibroacoustic diseas.
De Nederlandse Overheid is een Narcistisch Schimmel Netwerk inclusief NAM en Koninklijke
Shell. De N.S.N, dat klinkt dichtbij N.S. en N.S.B. Ja mensen, ben maar gerust boos op mij.
We zijn weer massaal laf geworden als de slaven van onze hypotheken die hun principes kwijt zijn
geraakt en hun ziel heeft zware averij opgelopen door te kiezen altijd weer het slaafje te zijn van
de machthebber boven je om het geld, dan wel de mammon.
Gemeenten, woningbouw, NAM, Shell, iemand die in een betere stoel zit dan de Onderstroom, of
zelfs als die iemand mogelijk een beetje aan zo’n hogere stoel kan hangen en mee liften,
interesseert het niks, ze kussen de Duivel liever de voeten.
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den
dood.
Nou, dat Duitsen bloed klopt dus wel maar wat betreft ‘vaderland getrouwe’ klopt het niet als je
ook naar de Onderstroom kijkt, weer wel als je alleen vanuit de Bovenstroom kunt denken maar
dan is het gelijk weer een narcistisch volkslied.
Voor de Bovenstroom bestaat de Onderstroom uit nuttige amoeben om uit te persen en daarna te
resomeren want anders vervuilen die amoeben de bodem ook nog.
Ik ga als verzetsknikker niet vrijwillig, ik ben voor de Onderstroom en mijn ziel kunnen ze niet
vermoorden.
Ik ga voor de liefde, blijheid en de aarde.
Misstanden bij de echte naam noemen is ook liefde, verneukt worden door bovengemiddelde
narcistische mensen IS verneukt worden door bovengemiddelde narcistische mensen net als
nonsens nonsens is ook al wordt die nonsens geblaat door mensen die in de Bovenstroom zitten.
Die rode Prelude is een grote doodskist van de Duivel en zijn Adelhouders en zij gaan door met
gas verkopen voor verbranding.
En ja, ons Koningshuis is van Duitsen bloed.

Nog even een fade-out
Kijk nog ﬀ naar de kaart,
heeft Nederland met hun politionele oorlogshandelingen ten bate van de Adelhouders in oud
Nederlands-Indië het toch nog een beetje ‘sort of’ voor elkaar gekregen.
Van eind negentiende eeuw het vervoer en handel in Japanse schelpen naar heden ten bate van
het klimaat alleen in Nederland de afschaﬃng van het gebruik van aardgas
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met als schisma het door Koninklijke Shell aardgas (Natuurlijk Gas) in grote hoeveelheden gaan
omzetten in Vloeibaar Natuurlijk Gas.
Zo comprimeer je gas en kan Koninklijke Shell meer gas vervoeren met minder schepen,
zodat zij weer kunt beweren dat zij zo goed zijn voor het milieu,
de grote olie en gasvelden van Kalimantan (koloniaal Borneo) van het huidig autonoom Indonesië
mooi omzeilend.
Dat moet toch een fijn bevredigend gevoel geven aan de Adelhouders van Shell.
Blindheid voor het totaal van een gezonde wereld door ware Fuhrer’s is toch wel een ‘dingetje’.
De VVD is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
Die naam is een gaslight Bovenstroom benaming van een organisatie om de Onderstroom mee te
misleiden.
De VVD, met Rutte en Wiebes voorop zijn
A: geen volkspartij
B: zijn niet voor Vrijheid maar voor de knechting van de Onderstroom
C: weten niet wat ware democratie is want anders zou er geen Onder- en Boven-stroom bestaan.
Alleen aan het feitelijk gedrag zie je de ware aard.
Narcisten houden van het verkrachten van anderen, fysiek en geestelijk.
Als je de algoritmen van narcistisch gedrag kent herken je narcisten ook makkelijker, zie mijn CV.

Terug omkeren van narcistisch gedrag
Met ‘terug omkeren’ ontmasker je narcistisch gedrag. Dan dien je het gedrag wel eerst te kunnen
doorgronden en te snappen. Bovengemiddelde narcisten en in het ergste geval degene die
psychopaat zijn geworden vinden het vreselijk als je hun gedrag ontbloot, dan keren ze zich tegen
je.
Aangezien de Nederlandse Samenleving al in ver gevorderd stadium van narcistificatie is beland
heeft dat wel als side eﬀect dat zo’n 80% van de samenleving alles wel goed vindt en niet meer
autonoom nadenkt. Daar zit de hele crux.
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In een samenleving met een Narcist aan de leiding, neem bijvoorbeeld even Brunei, zie je met een
beetje autonoom nadenken heel goed hoe het daar gaat. Je speelt de Loverboy voor je
onderdanen maar houdt je onderdanen simultaan gevangen op een dusdanig laag niveau dat ze,
ondanks dat er geen tralies zijn, toch in hun situatie gevangen zitten, met bijvoorbeeld hun
hypotheek.
Je laat het werk inzake de psychische gevangenschap uitvoeren door mensen die zelf ook al in
die gevangenschap zitten. Die mensen hopen op hun beurt door mee te werken een beetje uit
hun gevangenschap te ontsnappen maar beseﬀen niet dat ze gewoon ook maar een slaaf zijn van
hen die hoger op de ladder staan.
Ze kennen niet het hele plaatje hoe ze zelf van bovenaf worden aangestuurd, door steeds
zwaardere exemplaren en denken daar ook niet meer kritisch en zelfstandig over na.
Deze manipulatieve tactiek bestaat uit het beste dat is samengesteld uit de tactiek van de Nazi’s
en de Jappen, op deze wijze roeit de Onderstroom namelijk zelf de Onderstroom uit omdat zowat
iedereen in de valkuil van de ontkenning leeft.
Met de ontkende gezondheidsgevaren van Laag Frequente Energie Golven en de hoge zoals 5G
gaat het menselijk lichaam namelijk zichzelf van binnenuit vernietigen.
De Jappen en Nazie’s lieten het ook door de Joden zelf uitvoeren.
Narcisten denken niet meer harmonieus, ze denken wel dat zij dat doen maar kunnen niet
harmonieus denken omdat ze door hun persoonlijkheidsstoornis altijd achter een verborgen
agenda in hun eigen belang denken en handelen, dát is hun alles vernietigende stoornis.
Eigenlijk is de vraag die de Onderstroom zichzelf zou dienen te stellen: Wat zie ik en wat is de
echte waarheid achter wat mij wordt voorgespiegeld door de Bovenstroom.

Omdat de Prelude staat voor ‘Voorspel’ draai ik de Prelude alvast even om naar de ‘Fade Out’,
de Prelude ligt dan omgekeerd met de onderkant van haar romp boven het water, de LNG fabriek
is kapot en hangt onder water.
De buik van de Prelude vormt dan een mooie landingsplek van 488 meter lang bij 74 meter breed
voor ná de Apocalyps, als de narcisten erin zijn geslaagd de aarde geheel op te branden.
Na een tijd komen er dan wat alien’s vanaf Mars en Venus, alwaar ze harmonieus met elkaar
hebben leren leven, naar de verschroeide aarde die zij, vanaf Mars en Venus bekeken.
Onze Aarde noemden ze aldaar de planeet ‘Narcissus’.
Ze landen op een lange rode landingsplek die ze in zee hebben zien drijven en vragen aan elkaar
“%$#@*&^ %4joat#@_)+%^^$#**()^$^*, oftewel vertaald,
what the fuck is hier gebeurd?
Sterf fijn en en laat je daarna netjes milieu bewust resomeren,
zoals de Bovenstroom dat voor de Onderstroom bedacht heeft.
Robbert
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