DE SLUIPMOORDENAAR LFG ENERGIEGOLVEN
Zin en onzin van ernstige overlast inzake LFg, Laag Frequente Golven.
Maar even wat LFg zaken op een rij zetten.
Manipulatie inzake LFg
De Bovenstroom wenst niet dat de Onderstroom alles weet.
LFg, kan je met wat technische handelingen gewoon hoorbaar maken voor mensen die het niet
horen, ook als de overlast onder de DbA curve -, dan wel gehoorgrens - ligt. Dan snappen
diegenen het niet zelf kunnen horen/ervaren wat anderen die het wel ervaren beleven / ondergaan.
Tussen de 0Hz en 16Hz is dit slechts gedeeltelijk mogelijk.
De DbA curve en Minimal Audible Frequency vallen onder nonsens is nonsens.
Geluid benoemen we vaak als horen, zoals zeggen ‘hoor wie klopt daar kinderen’ en dat valt
veelal binnen de DbA / MAF norm.
Geluid bestaat uit trillingen.
Deze trillingen laten de lucht trillen.
Deze trillingen noemen we golven uitgedrukt in Hertz (Hz).
Deze Hz trillengen van 16 t/m 20.000 Hz worden opgevangen door onze trommelvliezen binnen
onze oren. Onze hersenen vertalen die trillingen binnen onze oren vervolgens met ‘stroompjes’ in
datgene wat we algemeen als ‘horen’ benoemen.
Die Hz golven hebben diverse eigenschappen.
Bij lage tonen zijn de trillingsgolven langer uitgerekt, bij hoge tonen zijn de golven ingekort.
De lange golven hebben een lager getal, uitgedrukt in bijvoorbeeld 50 Hz.
De korte hoge golven hebben een hoger getal, uitgedrukt in bijvoorbeeld 8.000 Hz.
LFg beslaat het gebied van 16Hz t/m 125 Hz en ’men’ heeft ergens zo’n 80 jaar geleden bedacht
dat alles onder de 125Hz een aflopende lijn heeft qua hoorbaar voor de gemiddelde mens.
Wat onder de DbA / MAF norm komt kunnen we al mens volgens die norm dus niet ‘horen’,
dat is nonsens.
De term ‘horen’ op zich is een discutabele norm, dat is namelijk geen norm, want wat ieder
individu ‘hoort’ is afhankelijk van ieder uniek individu en de Hz trillingen die deze persoon worden
toegebracht. Dus niet van een bedachte algemene ‘onzin is onzin’ norm zoals de DbA / MAF
normering bedacht is om de belangen van het bedrijfsleven (bovenstroom) mee te beschermen.
‘Horen’ is ’n vorm van ‘vernemen’ wat onze hersenen doen met impulsen die daar binnenkomen,
dat kunnen Hz trillingen van hoorbaar en onhoorbaar ‘geluid’ zijn, licht trillingen die maken dat wij
via onze hersenen kunnen zien, bijvoorbeeld ook een te felle zon.
Geluid bestaat uit;
Sound Pressure
Particle velocity
Particle displacement
Sound intensity
Sound power
Sound energy
Sound energy density
Sound exposure
Acoustic impedance
Speed of sound
Audio frequency
Transmission loss
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Geluidsdruk
Snelheid deeltjes
Deeltjes verplaatsing
Intensiteit geluid
Kracht geluid
Energie van geluid
Dichtheid energie van geluid
Blootstelling aan geluid
Akoestische impedantie
Snelheid geluid
Audio frequentie
Transmissieverlies

Ik zal deze wiki pagina los bijvoegen.
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Of het aardgas is, audible geluid of wat dan ook, de Bovenstroom wenst, wil en treedt
bovengemiddeld narcistisch op, het LFg onderzoek dat in opdracht van de NAM —> Koninklijke
Shell, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Staats toezicht op de Mijnen is onderzocht,
niet onderzocht, geeft geen antwoord op de problematiek, dat rapport is een verneuking en dekt
niet de lading van de waarheid omtrent LFg.
Geluid is trilling.
Trilling is atomen.
Atomen trillen in harmonie.
De aarde heeft een eigen LFg zo niet nog lagere eigen trilling.
De innerlijke fysieke mens bestaat uit atomen, trilling.
Verbreekt de mens die harmonie volgt er een kern explosie, gaan er dingen stuk.
Narcisten verbreken / vernietigen de harmonieuze frequentie van het leven en de Aarde.
Harmonie is trilling, trilling kan harmonie geven.
Narcisme verbreekt de werking van de harmonie en geeft klimaat problemen.
Het gaat niet om het geluid, ik laat de bevolking nu horen wat voor geluid wij over praten, geluid
kan storend zijn maar dat is niet waar het over gaat!
Het gaat om de energie van de trilling, de pressie die de golven geven, de energie die in de golf zit
en waarmee je als mens bestraald wordt en geen keus hebt dat te ontlopen.
Vergelijk het met de zee en de aanrollende golven in de branding.
Iedere watergolf is wat anders en heeft naast het geluid dat die zeegolf maakt eigen frequenties,
eigen energie en kracht.
Dat is het fenomeen waar het om gaat en wij het hebben bij Laag Frequentie Golven overlast.
De Overheid, NAM - Shell het geluidsonderzoeksbureau dat wordt ingehuurd hebben het continu
over geluid, de RIVM over een brom.
Dat we die geluiden nu hoorbaar (audible) maken toont aan dat de LFg er onomkeerbaar zijn.
Vergelijk het met de wind, de wind geeft trillingen, des te harder de windkracht des te meer geluid
en trilling dat geeft, niet het geluid vernietigd lijf en goed, dat doet de kracht die met trillingen alles
uiteenrijt omdat het de balans in de structuur vernietigd. Jan de Bont heeft dat mooi verbeeld in
zijn film ‘Twister’ waar alles kapot gaat door trilling en dan wordt meegenomen door de krachtige
wind en niet door het geïsoleerd geluid, geluid en trilling zijn één en het gaat om de energie.
De Overheid NAM/Shell en het onderzoeksbureau en de Rijks Instituut Voor Volksgezondheid en
Milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Waar Koning Alex ook zo de
mond van vol heeft) de waarheid over LFg bewust bedekken met een narcistische stofwolk.
Als deze partijen stellen dat ze deze leugens niet bewust verspreiden zijn ze dom tot op het bot.
De inhoud van het rapport van de RIVM 2016
RIVM Rapport 2016-0014
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Dat hele rapport is dus een stofwolk op punt 4.5 na en juist dát punt is een ontkenning van de LFg
problematiek.
Gaan we naar de kern van de ontkende sluipmoord.
De grote ontkenning, weggestopt aan het einde van een hele grote uitleg over de gecreëerde
stofwolk inzake al dan niet hoorbaar ‘geluid’ terwijl het gaat over de energie van meestal
onhoorbaar geluid en de schade die dat veroorzaakt aan het menselijk lichaam.
RIVM rapport 4.5 Overige effecten
In de literatuur worden ook andere gezondheidseffecten dan hinder en slaapverstoring in verband gebracht
met de blootstelling aan LFG/infrageluid. Het gaat om effecten als concentratievermindering, gehoorverlies,
duizeligheid/evenwichtsverlies, effecten op bloeddruk/hartslag en ademhaling, vibro-akoestische ziekte. In
deze studies is de daadwerkelijke blootstelling aan LFG niet in kaart gebracht, waardoor niet duidelijk is of
deze effecten door blootstelling aan LFG veroorzaakt zijn. Wel is bekend dat ergernis en gevoelens van stress
of een ernstig gebrek aan slaap tot effecten op de gezondheid kunnen leiden.
Vibro-akoestische ziekte (VAZ) wordt omschreven als een complexe aandoening, bestaande uit
neurologische, respiratoire en cardiovasculaire symptomen, geassocieerd met blootstelling aan infraeen laagfrequent geluid. De belangrijkste data over vibro-akoestische ziekte komen van een studie onder
vliegtuigtechnici die beroepsmatig zijn blootgesteld aan zeer hoge niveaus laagfrequent geluid.
VAZ is omstreden als aandoening (ASTDR, 2001).
Een andere veelgenoemde aandoening is het zogenoemde windturbinesyndroom, beschreven door de
Amerikaanse kinderarts Pierpont. Het windturbinesyndroom verwijst naar een cluster van klachten die
volgens Pierpont typisch zijn bij blootstelling aan geluid van windturbines. Een deel van de symptomen is
vergelijkbaar met die van VAZ. Ook dit syndroom is wetenschappelijk omstreden. Uit epidemiologische
studies is dit effect niet naar voren gekomen (Kennisplatform windenergie, 2015). Zie Tekstbox 7.
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Tekstbox 7. Windturbines
Omwonenden van windturbines zijn vaak ongerust over het laagfrequente deel van het geluid (het meest
laagtonige deel) en het effect daarvan op hun gezondheid, en/of over het optreden van het
windturbinesyndroom of vibro-akoestische ziekte. Voor verdere informatie over windturbines en
omwonenden zie van Kamp et al., 2013 en het Kennisbericht ‘Geluid van windturbines’ (Kennisplatform
windenergie, 2015).
In de fysiotherapie wordt of werd gebruik gemaakt van apparaten die weefsel behandelen met
LFg. Dat mag slechts kortstondig omdat de gegenereerde energie van die Laag Frequent Golven
het weefsel dan kunnen beschadigen in plaats van genezen en zelfs door het bot kunnen gaan.
LFg verstoord de harmonie van het menselijk lichaam, de innerlijke balans, goed omschreven in
punt 4.5 van het RIVM rapport maar tevens ontkend, da’s nou weer een narcistische gedraging
ten behoeve van de Bovenstroom.
Met name dat de RIVM in hun rapport her en der verspreid dat het ook wel eens psychisch kan
zijn is net zo’n harde leugen als dat de Duitsers zouden stellen dat de holocaust niet zou hebben
plaatsgevonden ze zetten de mensen die er overlast van hebben weg als gekken terwijl juist zij de
bakens zijn voor de Onderstroom om wakker te worden en te zien wat er gaande is.
De terugomkering
Narcisme kun je alleen bestrijden met het terug omkeren omdat bovengemiddelde narcisten nu
eenmaal alles omkeren.
De RIVM stelt in punt 4.5 dat de waarheid over het windturbinesyndroom / vibro-acoustische
ziekte onzin is. De enige waarheid is dat die onzin bewering in zichzelf onzin is.
Zo heeft de NAM in de persoon van vergunning manager Groningenveld Mw. Teunissen van de
Koninklijke Shell haar paadje schoongeveegd met een akoestisch rapport waarin de energie van
de LFg niet is meegewogen en onder geluid is geplaatst, hetgeen nonsens is.
Wat trillingen teweeg kunnen brengen is zeer goed bekend in de of-shore industrie, trillingen van
de oceaan hebben complete boorplatforms vernietigd.
LFg én 5G op hoog niveau laat het menselijk lichaam zichzelf van binnenuit vernietigen.
Wij hier;
Ernstige vermoeidheid en energie verlies.
We hebben een zeer goed bed maar hebben pijn aan gewrichten, spierkrampen, rare
misselijkheid, honger gevoelens die niet kloppen en dan weer helemaal geen honger gevoelens.
Trillen. Ik was af van mijn overmatige slijmvorming in mijn longen veroorzaakt door narcistenstress, de kwabbels die ik nu produceer zijn absurd terwijl ik niet ziek ben behalve dan steeds
meer verschijnselen die ook worden omschreven bij vibroacoustic disease.
Zelfs een keer dat ik voelde hoe mijn hersenen binnen mijn schedel leken te oscilleren.
Woordvindings problemen als je thuis met elkaar in gesprek bent.
Kortom, de door de NAM / Koninklijke Shell met LFg veroorzaakte aardbevingen zijn binnen onze
lichamen allang begonnen.
Haal je de atomaire balans uit een structuur gaat die kapot.
HAARP genereert ultra LFg, tektonisch plat, aardbeving, tsunami, vloedgolf, Fukushima.
De Twin Towers konden, wat het ook veroorzaakt heeft, alleen zo snel in vrije val en tot Ground
Zero instorten door het verstoren van de innerlijke structuur op atomair niveau. De derde
wereldoorlog is up and running.
Zolang onze Overheid de gevolgen van LFg en 5G niet erkent is zij een sluipmoordenaar die de
Onderstroom vernietigd op basis van de beste kennis opgedaan uit de ervaringen met de Nazi’s
en de Jappen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
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Hitler miste nog voldoende kennis inzake het narcistisch manipuleren van de geest van de mens
en uiteindelijk wat je met de onhoorbare en onzichtbare energie kunt doen.
Balans, daar gaat het om, balans tussen je linker en rechter hersenhelft, tussen narcisme en
empathie.
Teveel empathie is ook niet goed, dan ben je een gedoodverfde prooi van de narcisten.
Balans is de enige redding gebaseerd op liefde en oprechte liefde geeft zowel ruimte als
wederkerigheid.
Het Nederlands belachelijk gas- en klimaat-beleid onzin, toont haarfijn de onbalans die in
Nederland heerst door de narcistificatie.
Verder zou ik zeggen follow the Adelhouders van de Koninklijke Shell en je ziet dat onze Overheid
binnen Noord-Koréanda fundamenteel niet veel anders is dan Kim Jong Un met zijn Noord Korea,
de Onderstroom denk niet meer zelfstandig na en zwaait vriendelijk naar hun Grote Leider.
Koop zwembandjes, dan blijf je misschien nog een beetje langer drijven.
Robbert
P.S.;
Vele vele jaren terug had ik om terechte redenen een klacht tegen twee strafrecht advocaten
ingediend bij De Raad van Discipline.
De Raad van Discipline is het onderling rechtsorgaan van het Advocaten Bolwerk alwaar de
heersende Mores de echte verborgen regels zijn.
Toen ik de foute Advocaat stevig bij de ballen had door zijn eigen uitgeschreven gedrag
torpedeerde de Deken der advocatuur de procedure door die te verstoren en de klacht al door te
zetten naar de Raad.
De zaak diende met de toenmalige Vice President van de Rechtbank Leeuwarden. mr. R. Giltay
als Voorzitter.
Samen met de andere advocaten, die bij die zitting betrokken waren als De Raad, verneukte
Giltay mijn klacht en deed hij een 100% corrupte uitspraak om de strafrechtadvocaat tegen die
klootzak van ene Robbert, die toch maar tot de Onderstroom behoorde, te beschermen.
Tegen zo’n uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.
Dan wordt je als burger dus dubbel verneukt door de Bovenstroom.
In het geval NAM/Shell Ministerie’s Economie & Klimaat en Volksgezondheid & Welzijn & Sport en
het RIVM spreek je eigenlijk van eenzelfde procedurele verneuk methode van de Onderstroom.
(voor de goede orde, het gebruik van het woord ‘verneuken’ is de sterkere vorm van iemand
doelbewust bedriegen en staat vermeld in de woordenlijst van de Dikke van Dale)
Ik heb daarom vele vele jaren terug beroep aangetekend tegen de handelswijze.
Daarvoor kwam ik weer terecht bij het Gerechtshof Arnhem.
Dat hele pokke-eind van Heerenveen naar Arnhem gereden kwam ik terecht in een mega groot
gebouw dat bedoeld is om de rechtschapenheid van ons Rechtssysteem te accentueren en je als
lid van de Onderstroom al zwaar te intimideren voordat je een van de grote zalen binnen mag
schuifelen.
In de zaal zaten de magistraten op hun podium en ik begon mijn pleitnota’s uit mijn koﬀer halen
“Meneer Huijskens, wilt u eerst even plaatsnemen”. Ik wilde doorgaan “wilt u eerst even
plaatsnemen” en ik ging zitten, mijn pleitnota’s staken half uit mijn koﬀertje.
“Meneer Huijskens, wij hebben eerst een vraag; Heeft u een klacht ingediend tegen de uitspraak of
heeft u een klacht ingediend tegen de handelswijze?”.
Ik had gelijk door dat het Hof mij ter plaatse poogde te verneuken op basis van mijn emotie.
De meeste mensen in de Onderstroom leven namelijk op basis van hun emotie, zo worden
ze geïndoctrineerd door de Bovenstroom, dat maakt de Onderstroom namelijk beter
manipuleerbaar want de Onderstroom gelooft dan makkelijker wat de Bovenstroom beweerd.
Vandaar ook dat ons onderwijs systeem geen les meer geeft in autonoom nadenken maar leert op
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basis van dat regels belangrijk zijn en de schoolboekgeleerdheid, maar autonoom nadenken met
je rechter hersenhelft wordt bewust geniëlleerd.
Omdat ik in mijn overlevings-levenspad had geleerd autonoom na te denken had ik het
Hof gelijk door. Je kunt namelijk geen klacht indienen tegen de uitspraak. Had ik vanuit mijn
emotie gedacht “ah, mooi, er is hoop, het kan toch” had ik mijn klacht tegen de handelswijze
veranderd in een beroep tegen de uitspraak. Dan had het Hof onmiddellijk gezegd “dan is uw
klacht ongegrond”.
Tja, ik antwoordde met “tegen de handelswijze”.
De Voorzitter van het Hof antwoordde toen onmiddellijk met “dan is uw klacht gegrond verklaart
maar na deze uitspraak zijn er voor u geen Wettelijke mogelijkheden meer over”, dan sta je daar
door de Overheid geparkeerd in een doodlopende steeg.
Ik zei toen: “dat heeft u dan mooi dichtgetimmerd”
Het Hof: “Ja, dat hebben wij goed dichtgetimmerd”.
Ik “nou, dan kan ik vanaf nu zeggen en schrijven wat ik wil” en zag hoe het hele spul op het
podium mij met schaapachtige blikken zaten te bekijken.
Mijn pleitnota’s schoof ik in mijn koﬀertje, zei nog ‘tot ziens” en ging huiswaarts.
Wolven van de Bovenstroom vermomd in Schaapskleren voor de Onderstroom.
Het onderzoeksrapport van de NAA dat alleen over ‘geluid’ gaat is net zo’n verneukings-middel
van de échte Nederlandse Overheid genaamd de Koninklijke Shell met de NAA als hun vazal.
Ze stellen dan het te hebben onderzocht met een dik rapport waarin de werkelijke oorzaak niet
wordt benoemd.
Nogmaals; Rechtsvorm Koninklijks Shell. Bron Wikipedia:

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.
Mijn website is een butplug tegen de Bovenstroom, kunnen ze me fysiek nog steeds vermoorden
maar psychisch kunnen ze mijn ziel niet meer zomaar verneuken.
Wat ze wel blijven doen is ons allemaal verkrachten met LFg en 5G energie golven.
Ollingren staat klaar om ons te laten Resomeren.
Robbert

narcistenbuster.nl

6/6

