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1 juni 2019

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Opslagplan Norg 

Postbus 248, 2250 AE Voorschoten

Zienswijze inzake NAM Staatscourant 2019 nr. 23189  25 april 2019.


Geachte Minister Eric Wiebes van Economie & Klimaat,


Omdat de voor mij algoritmisch voorspelbare geadresseerde straks de 
Voorzitter van de Raad van State zal moeten zijn, de Grondwettelijk Alleen 
Heerser Koning Willem-Alexander von Amsberg die ik wel moet aanschrijven 
omdat Zijn eigen Democratische Systeem, beginnende bij de Afdeling 
Bestuursrecht van de Raad van State bewijsbaar Corrupt is, ga ik me nu al 
richten op onze Alleen Heerser Koning Alex, scheelt schrijfwerk.  


Majesteit, bij deze mijn zienswijze annex bekendmaking annex verzoek tot 
voorlopige stopzetting van alle operationele Koninklijke Shell winning installaties 
van fossiele brandstoffen vanwege foutief verleende vergunningen wereldwijd 
inzake de Aardgas Klimaat Leugen  in dit geval toegespitst op de namens U 
genomen beslissing inzake NAM Staatscourant 2019 nr. 23189   25 april 2019.


Het Stockholm Syndroom annex de werking der Pantograaf annex de  Psychisch 
Economische Verkrachting van een volk (vanuit kleutergedrag bewust handelen door 
Overheid, Machthebbers ♔A & ♕M, Adelhouders ):


De Pantograaf 

Majesteit, mijn brein werkt inmiddels als een pantograaf.

Met een pantograaf kun je de algoritmische structuur van een kleine schets 
overtekenen en omzetten in een grotere schets.

Wat ik doe wordt door mensen met bovengemiddeld aangelegde narcistische 
gedragingen (de meesten van politie t/m gerechtspsychiaters etc.) nog wel eens 
‘weggezet’ als ‘een verwerkingstraject’ van mij aangedaan leed. Dat is helaas 
voor hen onjuist en een in mezelf gepasseerd station, een Pantograaf at work

Ik heb op mijn 18de een bewuste keuze gemaakt niet hetzelfde te worden als 
mijn ouders, al had ik bij die keuze nog geen enkele kennis over de 
persoonlijkheidsstoornis narcisme, dat gebrek heb ik ruimschoots ingehaald. 

Mijn levenservaringen hebben mij het vermogen gegeven om van mijn oude 
ervaringen, met een psychische pantograaf (terrorist van het denken) een 
grotere tekening te maken van Uw Grondwettelijke Samenleving.

Deze scherp geschreven zienswijze dient onze samenleving, hetgeen geoorloofd 
is volgens Uw Grondwet middels Artikel Zeven, de Vrijheid van Meningsuiting 
inhoudelijk gelijk staande aan een Algemeen Nut Beogende Instelling doel ten 
algemene nutte. 

Evenwel heeft Uw Raad van State jaren terug al geoordeeld dat ik mijn 
wapenverlof terecht kwijt was geraakt omdat ik schrijf zonder dat Zij  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noch de Afhankelijke Partijdige Rechter in Hoger Beroep de inhoud van wát ik 
schrijf bewust niet beoordeeld heeft. 

De enige die de inhoud beoordeeld heeft is de Politie en die Politionele Flut Visie 
staat online op mijn eerste website HoeDenkIk.nl


Ik ga er nu niet te diep op in maar Nederland heeft een schijn democratie en de 
complete organisatie is gericht op de Alleen Heerser, op U Koning Willem 
Alexander (en op Uw vrouw Koningin Maxima en Uw familie).

Als je eerst de algoritmische gedragingen van de eigen omgeving en vervolgens 
als ervaringsdeskundige, middels gebruik van een psychische Pantograaf, het 
gedrag van de Rijks Overheid jarenlang bestudeerd hebt, kortom 
ervaringsdeskundige bent geworden inzake bovengemiddeld narcisme 

scan en tackle je iedere brief en tekst van de Overheid op hun eigen gedrag. 


Mijn eerste trigger is geweest dat Justitie Nederland eigenhandig kinderporno 
heeft gemaakt van mijn dochter. Uiteindelijk bleek dat de gehele Rijks Overheid 
daar over de jaren niets mee deed, ook de democratische politiek niet, oftewel 
zoals de oprechte eerlijke werking van de Rijks Overheid wordt getoond aan de 
Onderdanen is niet waar en is een manipulatieve mega leugen. 

Mijn tweede trigger is geweest dat mijn eigen 32 jaar lang volgehouden huwelijk 
gebaseerd bleek te zijn op een 100% bewuste leugen en ik in dat huwelijk 
slechts een façade bleek te zijn voor iemand met serieuze gedragsproblemen. 
Dat werd wederom een Pantografische beyond schets. 

Toen door enkele toevalligheden struikelde ik daarna zogezegd, dus puur door 
toevalligheden over de Koninklijke Nederlandse Shell heen en ook daar liet ik 
mijn pantografische werking dan maar op los.

Het hele aardgas-klimaat probleem zoals dat door de Overheid wordt geschetst 
en aan de burgers wordt gepresenteerd blijkt een enorme leugen te zijn. 

 

Deze leugen is zo groot dat er absoluut sprake is van bovengemiddeld 
narcistische gedragingen jegens het volk. 

Psychopaten (de ultieme vorm van doorgeschoten narcisten) kunnen psychisch 
zeer complex zijn, psychopaten kunnen verkrachters zijn, de seksuele 
misbruikers van zeer jonge kinderen, maar in de overtreffende trap stel ik dat 
psychopaten soms ook dusdanige persoonlijkheidsstoornissen kunnen 
ontwikkelen waardoor zijzelf zelfs graag verkracht willen worden omdat ze 
psychisch zo ziek zijn. 

(zie hiertoe bijvoorbeeld brandstichters die gepakt willen worden, 

of het in Duitsland plaatsgevonden kannibalisme van een man die zich met 
eigen goedkeuring vrijwillig liet kannibaliseren en alvorens hij door de kannibaal 
werd gedood en geslacht eerst nog samen met die kannibaal zijn eigen 
geslachtsdeel heeft opgegeten) 

Er zijn zulke zieke geesten die juist graag misbruikt / verkracht willen worden als 
hun meest ultieme genotbeleving, mogelijk door een Stockholmsyndroom.


Om mijn visie te doorgronden dien je ook naar de geschiedenis van Koninklijke 
Nederlandse Shell te kijken, want de UGS-Norg is o.a. Koninklijke Shell.  
Wat naar ik aanneem de grootaandeelhouders van de Koninklijke Nederlandse 
Shell in de doofpot willen houden is het schandelijk verleden van het door de 
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RijksOverheid (onder PvdA bewind) pogen Indonesië terug te veroveren 
vanwege de enorme hoeveelheid grondstoffen ‘aardolie’ en het ‘goud’. Zolang je 
die foute geschiedenis niet inziet kan je het heden, het NU ook niet goed duiden 
en daarom moet dat Indië verhaal van het Koningshuis in de doofpot blijven.   

Ik heb op mijn website al genoeg over dat onderwerp geschreven maar om te 
duiden wil ik een voorval uitschrijven dat heel goed toont hoe ziek 
doorgeschoten narcisme gaat en dan duid ik op de komende bezwaren / visie in 
deze verdere zienswijze;


De jappen hadden interneringskampen waarin zij de mensen lieten creperen. In 
een van die kampen hadden de soldaten een zieke hobby, een lijk van een 
Nederlander lieten ze vollopen met water zodat het lichaam opzwol. Dan, onder 
luid gelach en plezier sprong een jap met zijn volle gewicht op het lijk en spoot 
het water uit de oren mond en pofte de ogen eruit, wat een narcistische lol.

(dit uit een opgenomen getuigenis, ergens in de doofpot van de Overheid)

Wat ik er mee zeggen wil is dat bij doorgeschoten narcisme het respect 
medeleven en empathie tegenover anderen verloren is gegaan en waar dat nog 
wel vertoond wordt slechts een façade is. 


Ik ga nu niet dieper op die materie in gezien bovengenoemd onderwerp 23189, 
de aanvraag uitbreiding opslag UGS-Norg door Koninklijke Shell. 


De pantografische structuurschets van Royal Dutch Shell 

Majesteit, Alleen Heerser,


Royal Dutch Shell is ontstaan toen uw voorvader Koning Willem de Derde in 
1890 een paar miljoen Florijnen (fl) stak in het toen op te richten Shell en Shell 
kreeg van uw Grootopa dan ook al gelijk het Koninklijk embleem al voordat het 
officieel werd opgericht bij een notaris.


Omdat U Majesteit Alex van Koninklijke Bloede bént was u al hoog intelligent 
toen u uit de Majesteitelijke schoot van uw Majesteitelijke Moeder Beatrix ter 
aarde kwam.

U gaat daarom vanuit uw automatisch ook aangeboren enorme alles 
overtreffende intelligentie nu dus ook allemaal snappen wat ik in mijn zienswijze 
ga schrijven vanuit mijn Pantografische denkwijze.


U als Grondwettelijke Majesteitelijke Alleenheerser zult het vanwege uw 
onmetelijke intelligentie 100% met mij eens dienen te zijn dat Uw Voorvaderen / 
Voormoeders wel héél dom zouden zijn geweest als zij de aandelen van het met 
hulp van uw grootopa opgerichte Koninklijke Shell zouden hebben verkocht. 

Dan zou er in de Koninklijke super intelligentie ergens een ernstige schade zijn 
hebben moeten ontstaan met als enige mogelijkheid de psychische gevolgen 
van opgelopen ernstige syfilis    dus    die aandelen heeft Uw Koninklijk Huis 
heel logisch nog steeds als familie, welke U belastingtechnisch vrij kunt 
doorschuiven binnen de directe familie, in bezit heeft.
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Persoonlijk 

Majesteit, ik ken u niet persoonlijk maar U bent wel de Grondwettelijke 
Alleenheerser (Monarch) over Nederland. 

Hoe Uw Grondwettelijk Recht op Alleen-Heersing ten aanzien van de Macht van 
uw vrouw Koningin Maxima zit weet ik niet.

Wat ik wél zie zijn wat Pantografische Golven ~.


Majesteit, ik heb als ervaringsdeskundige geen énkele aanleiding u te betichten 
van ook maar iets aan narcistische gedragingen!

Als u evenwel niet ingrijpt na het doornemen van dit stuk kan ik dat wel degelijk 
gaan doen, ook al bent U bij Wet onschendbaar, ik denk en schrijf over ‘gedrag’.


Ik ga nu langzaamaan doorschrijven naar de verbanden en zienswijze bezwaren 
tegen de uitbreiding van de UGS-Norg. 

Tevens snap ik zeer goed dat met wat ik allemaal vang in deze zienswijze door 
de Overheid toch niets gedaan wordt tenzij het volk alsnog wakker wordt. 


Enkele zienswijzen op:  
Wijziging Aanvraag Opslagplan UGS Norg van Koninklijke Shell Nederland 

Als er in een aanvraag die ter inzage op internet staat koppelingen staan dienen 
de koppelingen wel te werken. Ik vind dit niet speciaal een bezwaar maar wel 
een onzorgvuldigheid. De Koninklijke Nederlandse Shell is ondanks vele 
beweringen al heel veel decennia zeer onzorgvuldig ten aanzien van burgers en 
volkeren, we hoeven alleen maar te kijken naar Shell in Nigeria.


Tevens houdt de NAM online bij wat zij in de ondergrondse opslag stopt op de 
Europese website  https://agsi.gie.eu/#/

Uit hun eigen, toen nog arrogante opgaven op die website, blijkt ondubbelzinnig 
dat de NAM Norg —> Koninklijke Shell al vanaf 2011 zo’n  1.4 miljard boven de 
vergunningen aan aardgas heeft opgeslagen in de UGS Norg, who cares. 

Oftewel, Koninklijke Nederlandse Shell doet gewoon wat zij maar wil en de 
huidige aanvraag is een vanuit narcistische denkstructuren bedachte 
afleidingsmanoeuvre voor iets geheel anders. 

Het stiekem op heel hoog tempo leegtrekken van het aardgas uit het 
Groningenveld met als gevolg de aardbeving van 22 mei 2019 in 
Westerwijtwerd, Gapperhaus leidde snel de aandacht van de aardbeving af met 
zijn juist daarom belachelijke notitie over seks alleen op contract basis.
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Het plan was deze leegzuig operatie van het Groningenveld uit te voeren in tien 
jaar maar dat werd vanwege eerdere aardbevingen versneld naar uiterlijk 2022.

Zoals hiervoor al geschreven verzocht de NAM / Shell om verhoging naar 7 
miljard M3 maar dat deed de Koninklijke Nederlandse Shell al jaarlijks illegaal in 
2011, 2012, 2013, 2014 t/m half oktober 2015. 


Dit toont dat de huidige aanvraag naar 6 miljard M3 een poppenkast en dus een 
afleidingsmanoeuvre is, een afleidingsmanoeuvre is voor iets anders.

Het stukje hierboven verteld dat er wordt samengewerkt tussen de NAM en 
GasTerra en wie GasTerra is kom ik verderop op terug. 
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In het stukje hierboven blijkt al hoe lekker onbegrijpelijk de gehele aardgas 
huishouding van de grootaandeelhouder is vormgegeven. Zelfs in de 
zinsopbouw wordt het al wazig. 

GasTerra heeft een contract met de eigenaar van Norg, NAM, (!)   
om de faciliteit te gebruiken.  
GasTerra is qua aandelen 25% van Shell Nederland B.V., 25% van Esso 
Nederland B.V., 40% van EBN. B.V. en 10% van de Nederlandse Staat.


EBN is een ‘transitie bedrijf’  en stelt, net als Koninklijke Dutch Shell, ook dat 
aardgas de meest schone fossiele brandstof is. Dus rijden we 130 km per uur.


Ook in dit stukje wordt de indruk gewekt dat het gaat om genoeg aardgas in 
koude perioden voor de burger maar dat is onzin. (kom ik op terug)


In dit stukje hierboven zie je hoe er wordt ingewerkt op de emotie van het volk 
terwijl alles allang in kannen en kruiken zit en ook geheid doorgaat. 

Dit hele poppenkast spel is om het volk rustig te houden en hun blik op de 
realiteit te versluieren. 


Op de AGSI website zie je dat, ondanks heel matige winters de gasopslag 
jaarlijks gewoon zo goed als leeg gaat. De burger neemt slechts 22% af van het 
in 2017 totaal aan gewonnen aardgas. 

Ja, inderdaad, stroom wordt ook veelal opgewekt met aardgas maar dat is ook 
handel en dus indirect gebruik waar het volk ook dik voor betaald.  
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Aan het eind van het stukje een aantekening over ‘Er is nog ….het hoogst is’.

In alle stukken wordt de ware bedrijfsnaam van die PGI Alkmaar verborgen 
gehouden.

Die Piek Gas Installatie is van TAQA, een Arabisch bedrijf gevestigd in de 
Verenigde Arabische Emiraten.  De officiële naam is ‘TAQA PGI Alkmaar’. 

Waarom die naam versluierd wordt gehouden straks meer.

 

TAQA heeft nóg een bedrijf in Noord Holland, TAQA Bergermeer B.V. 

Zie je ook allemaal op de AGSI website. Dat is ook een Underground Gas 
Storage bijna net zo groot als UGS Norg maar die werkt met minder druk. 

Het Arabische TAQA mag in Bergermeer B.V. zo’n 4.5 miljard M3 aardgas 
opslaan, gas dat afkomstig is uit het Groningenveld. 


Zienswijze op: Ondergrondse Gasopslag Norg Seismisch Risicobeheerssysteem (Shell) 

Pas op 1 oktober 2015 gaat op de AGSI website de opslagcapaciteit naar 7 
miljard M3. 


Exact op 1 april 2015 ging de injectiecapaciteit van zowel de UGS Norg / Shell 
simultaan omhoog met die van het Arabische TAQA UGS Bergermeer B.V.

Op de UGS Norg heeft Koninklijke Shell Nederland dan namelijk een extra derde 
compressor in gebruik genomen en wordt TAQA Bergermeer B.V. operationeel. 
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In het stukje hierboven twee relevante dingen;

‘In 1997 is UGS Norg in gebruik genomen.’ Hier kom ik op terug inzake LFg 
overlast en handreiking RijksOverheid 21 oktober 1998 inzake overlast.

In 2014 is begonnen met het uitbreiden van de productie en injectiecapaciteit ter 
compensatie van de dalende piekcapaciteit van het Groningenveld als gevolg 
van drukdaling (depletie). 

De piekcapaciteit wordt gecompenseerd door de Arabische TAQA Piek Gas 
Installatie van ongeveer een 1/2 miljard M3 aardgas. 


Die uitbreiding is niet vanwege drukdaling maar t.b.v. hogere productiecapaciteit 
want met twee compressoren werkte de UGS Norg/Shell sinds 2011 al 
bewijsbaar op 7 miljard m3 opslag capaciteit zichtbaar op de AGSI website. 

De ware reden is dat TAQA Bergermeer B.V. gevoed diende te worden uit het 
Groningenveld want dat veld moet leeg vanwege de poen van de Adelhouders. 


Bouwstenen Voor Operationele Strategie Groningenveld 2018/2019 (Shell) 

In een benoemd maar meer verborgen bestand (dat je zelf op internet dient te 
zoeken) staat wat meer over de rol van GasTerra. 

GasTerra heeft twee niet wettelijk verplichte taken, handel en leveringszekerheid 
L-gasvraag (huishoudens). 


Aandeelhouders GasTerra.

25% Esso (ExxonMobile Corporation)

25% Royal Dutch Shell

10% Nederlandse Staat

40% EBN (aan de directeuren te zien een Europees 
gerichte onderneming)

Deze vier aandeelhouderspartijen sturen de 
gasvoorziening aan en beslist over de UGS Norg. 

Het Staatstoezicht van de Mijnen controleert dat 
maar die werken onder de Minister van Economie en 
Klimaat, Eric Wiebes (ex Shell)  
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TAQA Bergermeer BV staat volledig los van De Staat 

Van de Internationale website van het Arabische TAQA


GSB GAS STORAGE PRIMARY CAPACITY 2019 AUCTION RULES 
INTRODUCTION  
These rules govern the qualification for, participation in and consummation of 
the auctions of Standard Bundled Units of gas storage capacity at Gas Storage 
Bergermeer (the Netherlands), as defined in the Standard Storage Services 
Agreement version 1.5. Two Auctions are scheduled for 11 December 2018 
(“Auction 1” and “Auction 2”) and one Auction is scheduled for 12 February 
2019 (“Auction 3”), on which days Bids for the respective Auction can be 
submitted via e-mail to a duly appointed Notary at Allen & Overy.  
Successful Bids will result in binding primary capacity agreements between the 
Bidder and TAQA Gas Storage B.V., the commercial operator of Gas Storage 
Bergermeer, a company under the laws of the Netherlands, with registered 
offices in Alkmaar, company no. 27154985 (“GSB”).  
Allen & Overy LLP, a limited liability partnership incorporated in England and 
Wales, with registered offices at Apollolaan 15, 1077 AB, Amsterdam, the 
Netherlands, company no. 34368587 (“Allen & Overy”) will conduct and 
administer the Auctions.  

https://www.gasstoragebergermeer.com/wp-content/uploads/2018/11/
TEN_DM-193608-v4-Auction_Rules_2019_.pdf


Aha, daar verdampt ons aardgas waar de alle huishoudens €30 extra per maand 
voor moeten betalen vanwege het klimaat en dat Groningenveld aardgas aan 
‘elders’ wordt verkocht en ‘elders’ wordt verbrand t.b.v. het klimaat! 

 ! " ! " 


En wie houdt dan het geld van die veilingen in de lederen Beurs van Hermelijnen 
bont.

En waar is de afwerking van de schade in Groningen van die fucking Royal 
Dutch Shell. 

Er wordt vaak opgeroepen aan de Koning  Shell het kroontje af te nemen, dat 
kán dus niet, Koninklijke Shell IS van de Alleen heerser, onze Monarch!


Als je de democratie hebt ‘ont(k)leed’ en ziet dat de democratie niets anders is 
dan een de Alleen Heerser dienende poppenkast die wordt aangestuurd vanuit 
de Bilderberg-Groep, mede opgericht door wijlen Prins Bernhard, zijn dochter 
Beatrix meer aan haar vader hing dan aan haar moeder Juliana, tja, dan heb je 
een sterke speler in de schaduw nodig die al eens over haar man (die wellicht 
op zijn vader Claus lijkt) op nationale televisie zei ‘dat was een beetje dom’.

Ik zelf ben ook vele vele jaren ‘een beetje dom’ geweest. 

Ik was namelijk verblind door narcistische ouders en een ernstig narcistische 
partner met zéér complexe gedragingen, domheid ‘comes to us all’.  

Gaat erom wat voor keuze je maakt als je wakker wordt uit die domme droom!
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Centraal Bureau voor de Statistiek CBS 

Er wordt door de Overheid, in de breedste zin des woord’s, misbruik gemaakt 
van allerlei ‘meet eenheden’ die je eerst om dient te rekenen om te kunnen 
snappen wat er eigenlijk staat. 


Zo werk ik vanuit ‘gedrag’ en de Overheid vanuit regels regels en nog eens 
regels en op al die regels zitten weer subregels en je ziet door de regels het 
normaal gebalanceerd gedrag tussen empathie en narcisme niet meer terug.

Noem het maar fake news. 


Even een simpele uitleg over wat die regels doen in bijvoorbeeld ‘de zorg’ die 
onbetaalbaar is geworden.

Onze ‘zorg’ is geen zorg meer maar primair een marktwerking verdienmodel, 
vandaar ook dat ziekenhuizen gewoon failliet gaan en velen met mindfucking in 
slaap zijn gesust als zombies in een gecreëerde Sims Overheid Wereld. 


Het zijn de ‘regels’ waarachter de huidige Overheid zich verschuilt, velen die een 
hypotheek hebben doen het eigenlijk ook   maar zij zijn al een slaaf van het 
systeem zijn geworden en volgen dat systeem als zombies omdat de empathie 
veelal reeds gedood is door de Overheid, de zielloze Sims mensheid.  


Kom je op een ziekenhuis afdeling kan het voorkomen dat er zes mensen achter 
beeldschermen zitten om aan administratie en aan risico beperking te doen voor 
verzekeraars en zijn er slechts twee mensen echt bezig zorg te verlenen aan 
patiënten.  


Ik heb iets waar ik ff voor naar een dermatoloog moet, klein onderhuids dingetje 
wat er beter ff uit gaat, vijf minuten werk, klaar (eventueel met kweekje maar 
denk het niet). 

Eerst verplicht huisarts, controle, kosten.

Huisarts stuurt E-mail naar ziekenhuis, kosten.

Ziekenhuis stuurt mij een brief, kosten.

Ziekenhuis stuurt mij brief, verandering afspraak, kosten. 

Pasje, bewijzen van die ik ben, alles moet mee, kosten. 

Medisch dossier met BSN nummer functioneert voor geen meter, alles gaat en 
moet drie dubbel, kosten.

Ik verwacht dat ik bij de de afspraak met de dermatoloog weer een nieuwe 
afspraak krijg voor de gewenste vijf minuten ingreep, kosten. 

Hoeveel heeft mijn ingreep tot heden al gekost zonder verkregen echte zorg!?

De kleine ingreep moet nog komen!


Nou, Overheid en Shell werken net zo, de Gasunie heeft zelfs een online 
omreken-tool voor de diverse meeteenheden, allemaal lekker troebel zodat niet 
alleen de gewone burger, maar ook een journalist het allemaal niet meer volgen 
kan.  
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Het zijn exact die ‘regels’ waarachter het ware gedrag van de Overheid 
verscholen wordt en bovengemiddelde narcisten (de ziel-lozen der Overheid, 
(variant op dak-lozen onder het Volk)) maakt het niets uit anderen te 
manipuleren, daar genieten ze juist van, van de macht. 


CBS, Centraal Bureau Statistiek, jaarverbruik Energie; aanbod, omzetting en 
verbruik. Ik zet die pagina van d.d. 9 april 2019 online.

Peta Joule (PJ) is de gehanteerde meeteenheid.

Ik houd het heel simpel;


2017, CBS aardgas tabel in Petajoule

Totaal aanbod hernieuwbare en niet hernieuwbare energie	 	 	 1294

Winning (aardgas land en offshore) 	 	 	 	 	 	 1388

Invoer 		 	 	 	 	 	 	 	 	 1624

Uitvoer 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1681

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 _____

Totaal aardgas verbruik NL	 	 	 	 	 	 	 1299


22% (procent) gaat naar huishoudens 	 	 	 	 	   288

Dan nog elektra opwekking, al met al gaat er veel naar de industrie 

(marktwerking verdienmodel)


De marktwerking/verdienmodel staat haaks op het klimaat.

De huishoudens moeten verplicht €30 per maand extra betalen vanwege het 
klimaat. Denk even na en je ziet dat je als huishoudens verneukt wordt door de 
Overheid.  


Dan is er nog handel, import en export en met veel grotere hoeveelheden dan 
wat we als burgers volgens Overheden verbruiken. 

Plus dat het Arabische TAQA kennelijk geld verdient aan gas uit het 
Groningenveld aangeleverd door Koninklijke Shell - NAM en de UGS Norg weer 
onder beheer van GasTerra staat.


Attentie 

Andere conclusie op basis van de cijfers 2017 van het CBS.

We importeren en exporteren veel meer gas dan we winnen en verbruiken!


Hoezo moeten we dan van het gas af als voorbeeldige voorloper voor de 
wereld. Fuck Diederik Samson en P.M. Mark Rutte, beiden Bilderberg-groep 
bezoekers. 


Dat is vreemd, toch!

Hoe kan het dan zijn dat we volgens ex Shell medewerker Minister Eric Wiebes 
nog niet van de winning uit het Groningenveld af kunnen. Dat is niet omdat we 
het niet kunnen importeren maar omdat er partijen zijn die als aandeelhouder of 
familie heel veel aan de export van het Groningengas willen verdienen.
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Mensen in Groningen   slijp de psychische messen des woord’s  en bestrijd hen 
door hun gedrag te benoemen     zo hard je kunt     weerhoud je van fysiek 
geweld    blijf binnen de Wettelijke regels (dat het volk vanuit emotie gaat 
reageren zijn de machthebbers namelijk op uit)    maak strak gebruik van de 
onderbouwde vrijheid van meningsuiting inzake hun grensoverschrijdend 
gedrag. Dat benoem je zoals ze dat in een Forensisch Psychiatrische Kliniek 
nog aan hun narcistische patiënten pogen bij te brengen.


Hare Majesteit Koningin Maxima 

‘Schoenmaat 42’ las ik op een artikel van HP de Tijd. 

Artikel van Frans van Deijl, 1 mei 2009.

‘Maxima de listige princes’.


Frans schreef een fantastisch artikel, hij was wakker!

"Ze ziet er telkens prachtig uit, zodat we trots op haar kunnen zijn, en dus op 
onszelf (-) Máxima's lach klatert het luidst, haar tranen doen het meest oprecht 
aan." Of: "Door Máxima, en door Máxima alleen, is het vorstenhuis van een in de 
democratie verdwaald instituut weer herrezen tot bloem van de natie."  

Wat had Frans van Deijl gelijk, maar bijna niemand ziet zulke waarheid, net als 
inzake de waarheid achter 9/11.

Alex, it is time to wake up! Kijk naar je eigen dochter als jouw vader naar jou.


Tekst RTL interview Koningsdag 2019.

Princes Amalia; Nou het is altijd een enorm feest en ik ben enorm blij dat ik mee 
mag doen en ik zie er elk jaar weer enorm naar uit … dat iedereen er een enorm 
feest ervan maakt en ik ben daar enorm trots op dat ik dat ik hier in dit land 
woon…. 
het is af en toe nog even onwerkelijk voor mij om me te realiseren dat dit nu echt 
mijn leven is maar ehm ik heb het altijd heel leuk dus ehm … dat iedereen het 
leuk vindt om een handje te hebben gekregen van ons…. 
King Alex; eerst jezelf leren kennen voordat je de zaak kunt dienen, als je de tijd 
hebt  .. en krijgt… 
Queen Maxima;  Deze familie wil winnen, zeer competitief…

Princes Amalia; ik geef geen show-versie van mezelf, dus tja, tis heel eerlijk… 

Koning Willem Alexander, doe net als je vader je ‘tie’ af en volg je vader.

Denk niet aan de familie maar aan je ziel, dán denk je aan je dochter.

Doel van de macht (kapitaal) is de nieuwe LNG wereldorde. Tja, boven de pet 
van menig journalist, maar jij weet het!

Of ben je al te ver heen en ben jij je vader vergeten net als de website van het 
Koninklijk Huis ook niet meer weergeeft dat jij namens de VN aan water 
management hebt gedaan.
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TAQA doet overigens niet alleen in ‘energie’ maar ook in’water’ maar dat weet jij 
vast ook allang want wellicht ben jij helemaal niet ‘een beetje dom’ zoals jouw 
vrouw Maxima ooit over jou zei. 

Wat jij toen namelijk poogde te doen was jouw vrouw beschermen tegen de 
media en daardoor zei jij toen iets dom’s maar jouw motivatie was liefde jegens 
jouw vrouw, zoals een mannelijk partner behoort te doen.

Jouw dochter in opleiding gleed ook even de Koninklijke Keuken uit met   

… dat iedereen het leuk vindt om een handje te hebben gekregen van ons….  
anders weet de Rijks VoorlichtingsDienst toch wel een oplossing, toch!


Ikzelf hield mijn vrouw in 1996 ook de hand boven het hoofd tijdens de verhoren 
door de onderontwikkelde recherche inzake de stoornis narcisme.

Het leven is voor iedereen een leerpad des levens met goede of slechte keuzen.


Even wat officiële bezoekjes, die alles met de UGS Norg / Koninklijke LNG Shell 
te maken hebben ff op een rijtje onder het kopje ‘De Prelude’;


De Prelude en de Pantografische Rood-Gele Draad tussen Uw Koninklijk Huis en Shell 

The 2030 Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties 
waarvan Uw vrouw Koningin Maxima ook een opdracht heeft; is dat het met de 
rechterhand en (facebook) gezicht Microkrediet aanmoedigen of met de 
linkerhand achter de rug gehouden andere Maximale dingen doen   behartigen 
van het familiekapitaal vervat in Royal Dutch Shell om middels LNG overmacht 
de machtsverdeling in de New World Order later te beïnvloeden.  


Het is net als Greta Thunberg al vertelde over haar ervaring over de V.N. 

climat conference in Katowice, de duizenden deelnemers, waarvan velen met 
privé vliegtuigen kwamen vraten zich vol aan het klimaat belastende vlees. 

Die conferentie had niets met klimaat te maken maar met voorbereidingen 
treffen naar de nieuwe wereldorde. Een nieuwe wereldorde die de 
wereldbevolking wil reduceren naar 500 miljoen met alle geniepige narcistische 
methoden die hen ter beschikking staan zodat de machthebbers zelf genoeg 
aardgas overhouden.


De strijd onder de rijken is ‘wie heeft straks de meeste macht (geld)’ en wat dat 
betreft zijn we niet verder ontwikkeld dan in de middeleeuwen, slechts met meer 
techniek en geen groei in de menselijke ziel, in tegendeel, de ziel moet dood.


Ik heb twijfels over de ‘functie’ die uw vrouw uitvoert als voormalig vicepresident 
van Duitse Banken en heden Speciale pleitbezorger van de VN Secretaris-
Generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.


De VN functie van uw vrouw lijkt mij pantografisch niet te gaan om de 
ontwikkeling van de armen maar voor de rijkdom van een selecte groep, de 
verborgen agenda. 
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Het lijkt namelijk meer op een algoritmische werking van verborgen belangen, 
het voor de camera’s zwaaien met de ene arm ’de ontwikkeling van arme 
mensen middels het maken van schulden middels leningen om het kapitalistisch 
systeem der aandeelhouders te dienen’ (!!!!!) 

   (hetgeen hen juist de slaaf van het kapitalistisch systeem maakt)   als 
dekmantel terwijl er met de linker arm andere verborgen dingen gebeuren die 
steevast raakvlakken hebben met de belangen van inmiddels een van de 
wereldwijd grootste Multinationals: Koninklijke Shell.   


Met het ontkennen van Uw Koninklijk Huis als Grootaandeelhouder van 
Koninklijke Shell maakt het Koningshuis zichzelf eigenlijk volstrekt belachelijk en 
zetten de leden van het Koningshuis zichzelf weg als zeer domme mensen, 

dat zult u met mij eens moeten zijn Majesteit. 

Koning Willem Alexander, het leven bestaat uit keuzen, geen keuze maken is 
óók een gemaakte keuze.


De lijn tussen het Koninklijk Huis en haar Staatsbezoeken en de bezoeken van 
Uw Vrouw Maxima inzake micro krediet en/of Koninklijke Shell Nederland;


Koningin Beatrix haar laatste staatsbezoeken


21-22 januari 2013

BRUNEI-DARUSSALAM

Sultan en Yang Di-Pertuan (Staatshoofd), Haji Hassanal Bolkiah 

Met Alexander en Maxima

(aldaar Royal Dutch Shell Liquid Natural Gas belangen) (LNG)


10-11 januari 2012

OMAN

Sultan Qaboos bin Said al-Said

Met Alexander en Maxima

(aldaar Royal Dutch Shell Liquid Natural Gas belangen) (LNG)


8-9 januari 2012

VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN  (TAQA operationeel in Nederland 2015)

President Khalifa bin Zayed Al Nahayan 

Met Alexander en Maxima

(aldaar Royal Dutch Shell Liquid Natural Gas belangen) (LNG) 


9-10 maart 2011

QUATAR

Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani 

Alexander en Maxima

(aldaar Royal Dutch Shell Liquid Natural Gas belangen) (LNG)
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Koningin Maxima, bezoeken inzake VN Toegang tot financiële diensten


13-15 mei 2019

ETHIOPIË

Bezoeken ministers economische zaken, president etcetera. 

Opstootje bij slums.

Nieuwe gas en olie velden gevonden, grote belangen Koninklijke Shell,

markt vrijgegeven. Liquid Natural Gas mogelijkheden, uitvoer via Djibouti. (LNG)


10-12 februari 2019

JORDANIË, Liquid Natural Gas (LNG) activiteit. (LNG) 


28-30 mei 2018 

INDIA, Opbouw Shell LNG mogelijkheden (LNG) 


20-21 maart 2018

JORDANIË, Maxima én Alexander (officieel Staatsbezoek)

11-13 februari 2018


11-13 februari 2019 INDONESIË

Maxima poogt tweede maal meer voet aan de grond te krijgen,

Shell, oorzaak ‘politionele acties jaren 40’, komt daar niet meer echt binnen.


6 - 7 september 2017

MEXICO, Shell wint LNG charter 2018 (LNG) 


30 mei -1 juni 2017

VIETNAM, Shell is daar vertrokken vanwege belemmeringen door Vietnamese 
Overheid en is na jaren weer terug gegaan (LNG) 


30 augustus - 1 september 2016

INDONESIË. eerste poging Shell faalt


9 februari -11 februari 2016

PAKISTAN, Shell  (LNG) 


16-18 november 2015

BANLADESH, Import o.a. Shell  (LNG)

 

30 maart - 1 april 2015

MYANMAR, Shell ontwikkeld LNG faciliteiten  (LNG) 


Je kunt stellen dat Koningin Maxima in het kader van haar VN werk eigenlijk 
bijna altijd heel toevallig alleen maar gaat naar landen waar Shell zich ontwikkeld 
op gebied van LNG, vloeibaar natuurlijk (aard)gas. 

Sorry, dit zijn de harde feiten, in alle landjes die Maxima voor haar Micro krediet 
bezoekt is Royal Dutch Shell heel toevallig hard bezig met o.a. LNG.

In Nederland moeten we van het aardgas af en dus voeren we dat met openbare 
veiligen af via het Arabische TAQA, aangeleverd door de NAM Koninklijke Shell. 
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De PRELUDE, het grootste schip ooit, een LNG fabriek van Royal Dutch Shell 
die sinds 2017 / 2019 !!! boven Australië in de zee ligt en 25 jaar niet van z’n 
plek af komt om LNG te maken en te leveren, ook aan Nederland want het 
Groningenveld is dan leeg  ! " ! "  Koninklijke Shell is dan de redder in 
nood en levert LNG aan Nederland voor veel geld dat omgekeerd wordt 
aangeleverd en wordt opgeslagen bij TAQA en UGS Norg ! " ! " 

wie gaat er straks nog met een leeggezogen portemonnee zwaaien op 
Koningsdag Koning Willem IV Alexander cel Mare van Oranje …..


Mijn Koning Willem IV, Majesteit;

Op 1 november 2016 stond u samen met uw vrouw, Koningin Maxima in 
Australië te kijken naar het van LEGO gebouwde schaalmodel van de Prelude 
van Koninklijke Shell Nederland in het Shell hoofdkantoor te Perth.

Wilt u mij als de Grote Onschendbare Alleen Heerser uitleggen waarom dat plan 
met voorbedachte rade wordt uitgerold terwijl simultaan de burgers van 
Nederland worden geknecht en van het gas af moeten, is dit opdat uw dochter 
over enkele jaren op Koninginnedag kan blijven zeggen ‘dat iedereen het leuk 
vindt om een handje te hebben gekregen van mij….’! 

Dat we van het gas af moeten is een leugen! Uw eigen Koninklijke Shell roept 
nog steeds dat aardgas de schoonste fossiele brandstof is. 

Door naar de volgende leugen van de Alleen Heerser, van LNG naar LFg

want een alleenheerser is Overal voor verantwoordelijk en vandaar dat de Alleen 
Heerser Grondwettelijk ook Onschendbaar is.

Bedenk dan wel even met welke landen die een Alleen Heerser hebben 
overeenkomsten hadden of hebben.

Ik heb vanwege mijn denken al scherpe kogels mee naar huis gekregen als 
boodschap, ook ben ik gewaarschuwd door een gepensioneerd politieman.


Deel twee zienswijze / bezwaar


LFg ‘Laag Frequente golven’ 

Ik eis niet alleen dat de uitbreiding van de UGS Norg wordt afgewezen maar eis 
ook dat de UGS Norg per onmiddellijke ingang wordt stilgezet totdat er eerst 
gedegen onderzoek is gedaan naar Laag Frequent golven omdat zware Laag 
Frequent golven het menselijk lichaam langzaam vernietigen hetgeen tot de 
dood kan lijden. Ik ga deze eis vanzelfsprekend onderbouwen.

 

Tevens eis ik het stil zetten van de UGS Norg omdat de NAM / Koninklijke Shell 
andere dingen doet dan zij verteld te doen, ook dat zal ik onderbouwen want 
nonsens is nonsens, ook als die nonsens wordt verteld door Koninklijke Shell. 
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Vanaf juli 2018 t/m heden ernstige LFg overlast thuis 

Dit deel van het verhaal staat al in diverse kleuren op mijn website 
narcistenbuster.nl maar moet ik hier voor de formele eenheid ook in uitschrijven.


[ik schrijf niet vanuit wrok, ik schrijf omdat het volk naar mijn visie recht heeft op 
eerlijke informatie en ik mijn eigen ziel wil behouden en heel wil houden, als je 
misstanden ziet heb je een keuze, of meedoen(brede makkelijke weg)  

of verzet plegen (smalle moeilijke weg). 

Dus, geachte Politie, dit is wat ik al deed en jullie in jullie   motivatie inname 
wapenverlof over schreven   toen ik in 2011 schreef ‘wat ik aan de wereld achter 
zou laten als zou sterven’ hetgeen een te moeilijke tekst was voor jullie  
bleek te zijn  toen een narcistische Korpschef uit de Provincie Zeeland jullie de 
opdracht gaf om mij mijn hobby af te nemen   met de rest van Justitie in jullie 
kielzog achter jullie aan.

Mijn motivatie was toen en is heden niet moeilijker noch makkelijker dan dit]

 

De UGS Norg injecteert van ongeveer april t/m juli aardgas in de bodem én 
produceert daarnaast tevens aardgas. 

De hoofdbewoner van ons huisadres en ik vernamen wel wat van de injectie, 
van de productie hadden wij nooit overlast. Vanwege de eerste ervaring met de 
injectie overlast ben ik voor wat onderzoek naar de UGS Norg geweest en heb 
aangebeld, ik kreeg uitleg inclusief dat na de injectieperiode de overlast weg 
zou zijn. Wij hebben geaccepteerd dat dit zo werkte. 


Echter, in de vroege ochtend van 14 juli 2018 schrok mijn vriendin wakker van 
een enorme druk in haar oren/trommelvliezen.

(ik herinner me nu net (koppeling in mijn associatief brein) dat ook ik op een 
nacht ben wakker geschrokken van een enorme steek in een van mijn oren, het 
bloedde wat en, nou ja, whatever)

Haar oren deden zeer en slapen was onmogelijk. Dit begon steeds vaker te 
gebeuren. In augustus 2018 begon het vernemen van dit zware dreunen een 
continu 24/7 gebeuren te worden.


Toen dit begon had Minister Wiebes net toestemming gegeven de productie op 
19 miljard M3 te zetten. Er is in eerdere jaren, te vinden op de website van de 
NAM zelf, echter vele malen veel meer gas geproduceerd uit het Groningenveld 
en nog nooit ervoeren wij deze ernstige ons fysiek gestel aantastende overlast.

De winning zou afgebouwd gaan worden en met name de gas-win-putten in de  
buurt van Loppersum werden afgesloten.

Wij stuurden schriftelijke onze klachten en kregen als antwoord nietszeggende 
reacties van de Gemeente Noordenveld, Actium Wonen etcetera. De NAM 
nodigde ons uit maar zij zijn op ons verzoek bij ons thuis gekomen. Het zou niet 
aan hen liggen. Daag de Narcisten Buster, K.v.K. nr: 54786150 uit. 
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Om een lang verhaal korter te maken, kwam ik er achter dat de Rijks Overheid al 
20 jaar bewust géén onderzoek doet naar ernstige overlast door Laag Frequente 
golven en dat komt omdat die overlast wordt veroorzaakt door zware 
industrieën, windturbines, warmtepompen en onderdelen van de Koninklijke 
Shell. De keuze van de Grondwettelijke Alleen Heerser is ‘niets doen’. 


Geen keuze en/of niets doen is ook een BEWUSTE keuze 

Bewust de keuze maken geen onderzoek te doen naar overlast wat Laag 
Frequente golven doen met de burger is een bewuste keuze die al vanaf 1998 
wordt gehandhaafd en daarmee is dat een bewuste poging met voorbedachte 
rade tot doodslag, bij twijfel dient de Overheid namelijk niet te gaan inhalen. 


Je kunt als Rijksoverheid niet iets beslissen te doen  als je de feiten van welke je 
wel degelijk bewust bent dat die bestaan   verbergt  verzwijgt   

en niet meeweegt   in de te nemen en/of reeds genomen beslissing.

(bij Justitie Nederland is deze corrupte werkwijze allang gemeengoed)


LFg overlast wordt al decennia bewúst weggelaten uit beslissingen van de Staat 
en verborgen gehouden achter de leugen van de ‘DbA Curve’. 

Probleem is wel dat de we een Monarchie zijn, dus een Alleen Heerser hebben, 
de democratie een nep democratie is gebleken te zijn en het er alle schijn van 
heeft dat het Koningshuis een grote vinger in de aandeelhouders pap van Shell 
heeft en de politiek middels stromannen en eigen belangen volgt wat de 
Bilderberg-Groep hen toefluistert, de zoveelste Groen Linkser is nu ook weer 
naar de Bilderberg Groep bijeenkomst 2019 uit verborgen eigenbelang.

Ik ga evenwel tóch met reden proberen het volk in beweging te krijgen.


Intuïtie en simpele logica 

De Rijksoverheid werkt met ‘regels’, ik werk met ‘logica’ op basis van ‘gedrag’, 
heel veel regels zijn vaak nonsens en worden geloofd omdat de Rijksoverheid 
de regel gesteld heeft en mensen geneigd zijn de Rijksoverheid te geloven.


Om deze zienswijze / bezwaar nu niet al te dik te maken geef ik niet alle 
voorbeelden, maar ik denk dat ik mezelf toch her en der daartoe laat verleiden.

Nota Bene, de NAM / Koninklijke Shell heeft een verzoek ingediend dat met 
bijlagen 195 pagina’s beslaat en dan zitten er nog extra bijlagen onder die 
bijlagen, dus, niet zeuren dat ik veel schrijf, bestudeer dat of gebruik het als 

WC papier vanwege de klimaatdoelen, mij maakt het niets uit, 

ik toon als Narcisten Buster het Uw volk misbruikend en des nodig vernietigend 
Gedrag uitgevoerd door Uw RijksOverheid.
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Duiden van wat LFg is 

LFg-eluid of LFg-olven.

De eerste wijze van misbruik die uit de discussie genomen dient te worden is 
dat LFg ‘Laag Frequent  geluid’ is, het zijn ‘Laag Frequente golven’. 

Dit is een bewust gecreëerde leugen om het volk mee te doen laten indutten, 
ook juridische verwarring creëert met een versluiering opdat het volk het niet 
meer snapt en slachtoffers als ‘gestoorden’ in een doodlopende steeg worden 
gemanoeuvreerd.

Geluid wordt overgedragen door trillingen in de lucht die de membranen in ons 
hoofd (oren/trommelvliezen) ook laten trillen op de trillingen van de lucht.

Hetzelfde geldt voor de lagere niet altijd voor iedereen hoorbare maar wel of niet 
door iedereen verneembare LFg trillingen. 

Onze trommelvliezen die wel alle trillingen kunnen ervaren zetten in het 
binnenoor andere deeltjes aan het werk en die maken stroompjes van de 
trillingen die via de hersenstam worden doorgegeven naar de hersenen. 

De hersenen maken van die elektrische signaaltjes iets wat we herkennen als 
‘geluid’. Ieder mens is verschillend en ieder mens ervaart trillingen, want daar 
bestaat geluid uit. De ene mens is gevoeliger en de ander is ongevoeliger. 

 
Daarom hebben enkele wetenschappers in 1933, oftewel heden zo’n 87 jaar 
geleden ‘wetenschappelijk’ vastgesteld wat de mens gemiddeld hoort  
en dat is benoemd als de DbA curve.


‘Kijken’ werkt net als horen. Onze ogen zijn onze CMOS sensoren die 
stroompjes maken van binnenkomend licht. Die stroompjes gaan via de 
hersenstam naar de brein die er een beeld van creëert in ons brein wat we 
denken te zien. 


De moderne videocamera technieken kunnen ook een beetje hetzelfde als onze 
hersenen doen. Moderne videocamera’s leggen niet meer ieder beeldje 
helemaal afzonderlijk opnieuw vast, als er in een beeldje na het vorige beeldje 
(25 beelden per seconde) niets veranderd, houdt de electronica van de camera 
het eerste beeldje vast in het geheugen en zet dat vast en gaat het een gedeelte 
repeteren (voorsorteren/herhalen). Daarmee spaart het opslagruimte en extra 
inspanning, de camera slaat dan alleen nog maar nieuwe (deel) informatie op.


Tinnitus maakt een toon in het hoofd (ik heb er zelf een van 7.000Hz en kan het 
volume reguleren door mijn kaak naar voren te bewegen). 

Onze hersenen bouwen uit opgedane ervaringen ook automatismen op omdat 
ze heel veel info moeten verwerken, het brein sorteert daarom als het ware voor 
op wat ze verwacht.

Vallen bijvoorbeeld de onderdelen die de stroompjes opwekken van 7.000 Hertz 
achter het trommelvlies uit en komen er wel stroompjes van 6.000 hertz en 
8.000 Hertz in de hersenen terecht dan gaan de hersenen zelf invullen 
(voorsorteren) op wat ze verwachten dat er komt, maar er zit geen info in wat ze 
verwachten, er komt als het ware ‘een lege file’ voorbij en dan gaat het brein dat	
gemis invullen met een ruis / piep.   
Het wetenschappelijk DbA idee ‘dat er een gemiddelde mens is die horen kan 
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volgens de DbA norm’ is de grootste nonsens die er bestaat en een schande dat 
een Rijksoverheid die wettelijke norm nog steeds hanteert als geldende norm 
qua milieuwetgeving.

Ik kom straks terug op deze norm, eerst nog wat uitleg voor Dummies.


Vanuit simpele levens-ervaringslogica ben ik in staat bestaande en tevens door 
Overheden ontkende LFg vast te leggen en ook voor hen hoorbaar te krijgen.

Naast de actuele ernstige overlast die LFG in bepaalde gevallen kan 
veroorzaken   kan net als bij uitval het brein er ook voor zorgen dat bij 
langdurige ernstige LFg overlast de hersenen de LFg golven zelf gaan imiteren 
en versterkt regenereren, dán ben je qua overlast,  veroorzaakt door langdurige 
LFg overlast helemaal permanent in de aap gelogeerd, het wordt dan 
permanente hersenschade aangedaan door de initiële veroorzaker van die  
LFg overlast.  


Er is inmiddels wel een ISO DbA norm vastgesteld maar die is net zo’n nonsens 
als de DbA norm uit 1933. 


Lucht kan gaan trillen op Hertz golven, toon laagte/hoogte. Dat zijn 
trillingsgolven die een ‘sinus’ hebben, een ‘golf’, op Apple is dat leesteken 

‘alt-n’ =  ~ , een golfje.

Je hebt bij elektrische gelijkstroom ‘blok golven’ en bij wisselstroom ‘sinus 
golven’. Beiden zijn hoorbaar te maken en binnen de DbA curve en voor 
iedereen die geen gehoorbeschadigingen heeft hoorbaar. 

Dit kan iedereen proberen op de onlinetonegenerator.com , de ene heet dan 
‘sine’ (golf), de andere ‘square’ blok. 

Met een goede koptelefoon kan iedereen hiermee spelen en zichzelf testen en 
ook de Hertz (Hz) hoogte van de eigen Tinnitus vaststellen.

Deze online-tone-generator is niet wetenschappelijk gekalibreerd maar is een 
prima instrument om mee te werken en is ook behoorlijk accuraat. 


Iedere sinus heeft een eigen wetenschappelijk vastgestelde ‘lengte’ van de 
sinus (golf). Bij Laag Frequent is die lang en bij hoog frequent is die heel kort. 

(met dank aan de website van het Noord Nederlands Akoestisch Adviesbureau)

De sinus golf van 20 Hz is bijvoorbeeld 17,20 meter.

50 Hz = 6,88 meter.

100 Hz = 3,44 meter

1000 Hz = 0,34(4) meter

4000 Hz =  0,08(6)  


Iedere sinus heeft daarbij een eigen ‘energie’, een sterkte, gewoon zoals je niet 
alleen een grote golf van de zeebranding kunt horen maar daar ook een energie 
in zit, een kracht die je al dan niet op je in laat beuken. 


Neem een popconcert, met name in de lage Hz golven zit energie, een van dé 
sensaties van een popconcert zijn die hele harde lage Hz golven die je borstkas 
doen laten trillen. 
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Uitstapje één 

Ik ga nu een eerste uitstapje maken naar wetenschappelijke nonsens is 
nonsens, hoe werkt wetenschappelijke nonsens.


Mensen nemen nonsens aan omdat iemand ‘gestudeerd’ heeft of gewoon van 
geboorte de titel Koning heeft (sorry Alex, niet persoonlijk bedoeld). 

In het leger werkt het net zo, je wordt niet geacht zelf na te denken maar de 
regels die de generaal stelt gewoon blind te volgen. 

Ga eens zelf denken en kietel je eigen brein. 


De Big Bang, het kijken naar afstanden in de ruimte, het zijn slechts geponeerde 
bedenksels van enkele mensen die een titel voor hun naam hebben maar hun 
mening nergens op kunnen baseren en vervolgens wordt op die bedenksels 
voort geborduurd.


Onlangs stelde ik mijn vriend emeritus hoogleraar Oxford University John 
Lennox een vraag over ons heelal en hij gaf mij een ‘doe het zelf in denken’ als 
retorisch antwoord.

For example, how do we know that specific stars are so many million light years 
away. 
[Als voorbeeld, hoe weten we bijvoorbeeld dat specifieke sterren zoveel miljoen 
lichtjaren verwijderd zijn.] 
Het is allemaal giswerk door en van wetenschappers.

Gewone mathematische logica samen met kennis over narcisme verklaart wat 
onzin en geen onzin is, deze combi van gedragskennis en logica is een 
psychisch atoom wapen tegen het menselijk bovengemiddeld narcistisch brein.


Ga eens mathematisch (logisch) nadenken over het ‘ronddraaien van de aarde’. 

Copernicus bedacht ergens rond 1550 als eerste dat we om de zon draaien, 
Galileo Gallilei versterkte dat beeld rond 1650 en de rest van heden hang 
allemaal aan die bedenksels.  

We geloven dat al jaren omdat het ons wordt geleerd, maar is dat wel zo!


Volgens de wetenschap draait de aarde ter hoogte evenaar om zijn as met 1.670 
kilometer per uur.

In Nederland draaien we zo rond de 1.031 kilometer per uur. 

Op de Noordpool draaien we dus gewoon bijna een beetje om onze eigen tenen 
heen in 24 uur.  

Maar, denk nu zelf eens even wat groter……


Het heelal is groot, heel groot.

Ik verplaats mezelf hier bijna ongemerkt met 1.030 kilometer per uur, sneller dan 
een verkeersvliegtuig  en de lucht, de wolken en wind draaien allemaal met me 
mee want als het windstil is waait mijn haar niet eens op.
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Het zal wel komen omdat we onder een dampkring leven die samen met de 
zwaartekracht alles binnenboord houdt en de luchtmoleculen dus ook met grote 
snelheid met de aarde meedraait.  Okay, geaccepteerd!

Maar;


We zien in een donkere heldere nacht allemaal sterren in het firmament staan die 
volgens de wetenschap op vele lichtjaren afstand staan die evenwel met z’n 
allen ten aanzien van elkaar op gelijke positie blijven staan en heel langzaam 
synchroon bewegen ten opzichte van je eigen ogen terwijl we zelf zo hard 
ronddraaien dat we zonder te verstappen onszelf in een uur tijd 1.031 km 

(286 meter p/s) voortbewegen ten aanzien van wat we in het heelal zien. 

Maar dat betekent dan wel dat al die sterren die lichtjaren van ons vandaan 
staan ook allemaal, ieder op hun eigen snelheid, ook allemaal dezelfde 
mathematische verplaatsing hebben ten aanzien van elkander en de aarde  
en mijn ogen en hun positie vasthouden. Dat is wel heel onwaarschijnlijk. 


Dan ook nog even onze aardse omvlieg snelheid om de zon, die is volgens de 
wetenschappers namelijk 29.783 kilometer per seconde erbij.

Wat betekent dit voor de synchrone bewegingssnelheid van het sterrenstelsel 
die zich op vele lichtjaren afstand bevinden en we zien bij heldere donkere nacht 
altijd dezelfde sterrenhemel, het wordt al met al steeds onwaarschijnlijker. 


Ik schrijf niet wat wel waar is, ik duid alleen op dingen die onwaarschijnlijk zijn, 
tenzij je in sprookjes gelooft. 


Dan onze maan, die staat eigenlijk stil en draait niet om zichzelf heen, we zien 
altijd hetzelfde ‘gezicht’, behalve dat die maan om de aarde draait en over de 
uren der nacht langzaam aan ons voorbij trekt, terwijl wij zelf hier in Nederland 
met 1.031 kilometer per uur rond razen, dan nog dat we naast dat we al draaien 
en met z’n allen ook al om de zon razen met 29.783 kilometer per seconde en 
de maan dat kunstje dus ook allemaal uitvoert met stilstaand gezicht.


Hoe kan de maan bij deze snelheden en haar eigen massa, afremmen om niet te 
snel om de aarde heen te gaan, dan de bocht te ronden en weer gas te geven, 
de aarde inhalen en weer toppen, dan weer afremmen en toe maar, waar zitten 
die straalmotoren en remmen met deze snelheden. De maan is dan een betere 
coureur dan ‘onze’ Max Verstappen. 

En die ruimte wandelingen der astronauten dan " 


Nog mooier zijn dan alweer al die satellieten die allemaal mooi stil kunnen 
hangen boven de aarde ergens op de grens tussen…. Met een satellietschotel 
kun je locken op zo’n satelliet en dat komt zeer nauw.

O ja, dat doet de ‘zwaartekracht’ allemaal. 

De hele wetenschap heeft wel gedachten over wat ‘zwaartekracht’ is, ik ook, 
maar ook dat is een aanname, de wetenschap kan de oorzaak van de 
zwaartekracht nog steeds niet wetenschappelijk bewijzen, het is slechts een 
aanname!

Wie gelooft deze bull shit!
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Een verklaring waarom dit bedenksel is gecreëerd is dat leiders willen dat de 
mens afdwaalt van het geloof in een God en gaat geloven in hun leiders 

koning/keizer/admiraal, secularisatie kennen ze allemaal.

Secularisatie staat voor een leidinggevend besteld zonder ‘geloof’ —> de mens 
losgemaakt van de eigen ziel, het doel van de Nieuwe Wereldorde. 


Op school wordt bij natuurkundeles aan de leerling geleerd dat we kunnen 
horen volgens de DbA curve. We leren onze kinderen bull shit.


Horen of niet horen, ervaren of niet ervaren 

De Rijksoverheid denkt inzake LFg volgens bedachte nonsens en hangt hun 
beleid daaraan op en die nonsens ga ik nu ontzenuwen.


Als ik dat kan bewijzen zal de Rijksoverheid dat dan vanwege financiële 
belangen van de Alleen Heerser, die hen van inkomen voorziet waarvan zij hun 
hypotheek weer kunnen betalen, niet willen erkennen en dan komt de echte 
nonsens los, oftewel gaan zij hun waar gezicht tonen. 

De gehele overheid werkt aldus, van laag t/m hoog.

Een heel simpel voorbeeld waarvan ik er inmiddels velen heb opgespaard, twee 
van de meest voorkomende narcistische elementen;  manipuleren en omkeren.


Mijn vriendin schrijft aan de Gemeente ‘ik stel u in gebreke’.

De Burgemeester van de Gemeente schrijft haar terug ‘u schrijft dat u overweegt 
ons in gebreke te stellen’. 

De overheid luistert niet naar de burger onder hen maar luistert alleen naar wat 
er van boven henzelf naar beneden komt en als de burger zich dan realiseert dat 
we in een monarchie leven, in een land met een ‘Alleen Heerser’, besef je naar 
wie   iedereen die onderdeel van die Overheid uitmaakt alleen maar luistert.  

Zo gauw je ook een rechtszaak hebt die tegen de Rijksoverheid is moet je echt 
media attentie hebben wil je zo’n zaak winnen, want met media attentie kunnen 
ze hun masker verliezen.

De media zijn heden echter ook allang in handen van aandeelhouders die het 
narcistische marktdenken aanhangen. 


Intermezzo Dagblad van het Noorden.

Dagblad van het Noorden is van de NDC mediagroep, zij zijn weer van de 
Stichting FB Oranjewoud, die weer van de Friesland Bank is.  
Oranjewoud is oude link met het Koninklijk Huis.  
De Friesland bank is 100% van de RaboBank.  

Dus wie bepaald wat het Dagblad van het Noorden als nieuws brengt,  
de aandeelhouders van de RABOBank. Daar verdwijnen overigens uit beeld wie 
de aandeelhouders zijn want dat zijn de ‘leden’ net als bij de Bilderberg-Groep 
Koninklijk Huis. 

Aardbeving Westerwijt was woensdag ochtend 22 mei 2019,  
op 26 mei 2019 brengt het DvhN een artikel ’NAM-werknemers vinden 
aardbevingen heel vervelend, maar zijn dol op hun baan’ emotionele manipulatie.
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Dan lijdt die gehele Overheid ook nog eens aan de Mores, de ongeschreven 
narcistische Wet die bóven de Wet (die voor de burgerij geldt) wordt gehanteerd. 

 

Met het ‘bedenksel’ van de DbA curve wordt ieder argument van overlast van de 
burger van tafel geveegd.

Als het geluid tijdens een meting al het risico loopt boven die Curve te komen 
zetten ze een installatie net voor de meting gewoon even wat zachter want 
eigenlijk alle commerciële geluidsmetingsbureau’s werken alléén voor het 
grotere bedrijfsleven omdat ze daar goed geld mee kunnen verdienen 
(narcistischemarktwerkingsalgoritme)

Het Noord Nederlands Akoestisch Adviesbureau heeft in hun rapport 
vastgesteld dat zij inderdaad de LFg van de NAM UGS Norg bij ons thuis 
kunnen meten en ook dat dit van de ‘fornuizen’ van de UGS Norg afkomstig is 
maar dat wij daar vanwege de DbA curve geen last van kúnnen hebben. 

De NAA stelde dat de NAM de UGS Norg echt niet zachter zet vanwege de 
meting maar wij vernemen dat gewoon wel dus ook dat is weer nonsens, maar 
iedereen binnen de Rijksoverheid gelooft dan de NAA want hun nonsens lijkt 
wetenschappelijk.


Er is evenwel wel degelijk een verband gelegd tussen de UGS Norg en wat wij 
vernemen.

De Burgemeester van Gemeente Noordenveld heeft evenwel weer aan mijn 
vriendin geschreven dat er uit het rapport van de NAA niet blijkt dat er een 
verband is tussen LFg van de UGS Norg en onze klachten, dus kan de 
Burgemeester (net als vele anderen de Alleen Heerser dienenden) wederom niet 
op inhoud lezen want dat staat wel degelijk onderaan blad 13 van 17 in dat NAA 
rapport. 

Dit betekent dus nogmaals dat de Burgemeester niet kan of niet wil lezen wat er 
in dat NAA rapport staat omdat hij nu eenmaal de machthebbers boven hem 
dient en niet de burger-meester is die de benaming wel pretendeert dat hij is. 

Dit gedrag geldt vanzelf voor álle gemeenten die de lagere Overheid vormen. 


Wat in de DbA curve en in de metingen wordt weggelaten is de ‘druk’ die 
gepaard is aan de Hz golf. 

Stel je een grote golf voor die op het strand valt en beukt en doe dat zonder dat 
er druk in zit (kracht /pressie), oftewel die dreun is er niet, dan lijken het natte 
watten die op het strand vallen.

Die druk wordt in het NAA rapport wel benoemd in de lijst ‘wetenschappelijke’ 
eenheden maar er wordt standaard niets mee gedaan door de industrie zelf 
betaalde meetbureau’s en als de Overheid zo’n onderzoek zou betalen is ook 
het belang van de onschendbare Monarch in het geding. 
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De ‘druk’ van de LFg golf is waar het om gaat, want al ligt de LFg golf onder 
iemands gehoorgrens dan genereert die LFg wel degelijk een drukgolf.

Deze druk wordt in het NAA rapport beschreven met de afkorting;

p[Pa] 	 door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen t.o.v. de atmosferische 
druk  (begrippenlijst rapport NAA, pagina 16 van 17) (een fout is dat er in de 
verklarende tekst staat dat het bij p[Pa] meting gaat om ‘geluid’ maar het bij 
‘LFg Hz’ gaat om de voor velen onhoorbare ‘drukgolven’)

Deze p[Pa] meting wordt echter niet uitgevoerd, mede omdat het NAA ook in 
dat rapport schrijft; tevens zijn er voor LFg geen wettelijke grenswaarden van 
toepassing (pagina 15 van 17 rapport) en dát betekent dat er door de 
Rijksoverheid al 20 jaar vergunningen worden verleend zonder aan LFg 
Wettelijke grenswaarden te stellen en dáármee zet de Overheid zichzelf impliciet 
neer als een Criminele Volk Verkrachtende Organisatie   want de overlast is 
reeds bekend in de door de Rijksoverheid uitgegeven handreiking uit 1998.  


Het toeval wil dat wij hier thuis beiden de LFg gegenereerd door de UGS Norg 
vernemen en horen, beiden evenwel anders.

Bij ieder individu is de ervaring anders, van helemaal niets ervaren t/m ernstige 
ondraaglijke klachten. 

Hz golven hebben als eigenschap dat het per individu ergens van horen 
veranderd naar ervaren of zoals bij veel burgers die het gewoon niet ervaren.

Evenwel voor hen die het niet ervaren, hetgeen zo’n 90% van de bevolking 
betreft   denken zij dat die overlast ook niet bestaat terwijl die voor hen niet 
verneembare Hz golven wel degelijk ook dwars door hen en hun huizen heen 
gaan.

Het menselijk lichaam reageert op die lage Hz golven met zich verdedigen.  

Zo kunnen bloedvaten zich bijvoorbeeld gaan verdikken en de afsluiting van 
bloedvaten veroorzaken.

In plaats van dat wij dus zeuren zijn wij   lichtwerkers (mensen met meer 
antennes)  die aan andere mensen duiden wat er gaande is, ook met hún 
lichaam en geest. 

 

Doordat wij beiden die antennes hebben en dichtbij de UGS Norg wonen 
konden wij vanaf juli 2018 en vanaf augustus 2018 bijna 24/7 vernemen dat er 
bij de UGS Norg iets geheel anders gebeurde dan dat Minister Wiebes en de 
NAM beweerde dat zij deden. Ze zouden de winning uit het Groningenveld in 
seizoen 2018/2019 al afbouwen máár wij contesteerden in de LFg overlast dat 
het omgekeerde kennelijk aan de hand was.

De UGS Norg produceerde véél harder dan wij hen vanaf april 2015 ooit hebben 
vernomen/horen doen.

LFg Hz golven gaan daarbij bijna overal doorheen en richten als ze veel druk/
energie in zich hebben (onmerkbaar) schade aan het lichaam aan.


Extreem lage Hz golven kunnen aardbevingen genereren, zie HAARP installaties.
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Door mijn vele decennia durende achtergrond in de audiovisuele wereld heb ik 
een manier bedacht om de LFg overlast die wij ervaren te kunnen opnemen en 
hoorbaar te kunnen maken voor hen die het niet zelf bewust kunnen vernemen 
en dat de LFg overlast van de UGS Norg van de NAM   dus van de Koninklijke 
Shell afkomstig is staat buiten kijf.


We hebben onlangs de Voorzitter van Stichting Laagfrequentgeluid hier op 
bezoek gehad, hij lijdt al zo’n 20 jaar onder zware LFg en gaat verder en verder 
kapot.

Ik heb dit soort overlast klachten altijd met een korrel zout genomen, ik was er 
gewoon niet goed mee bekend (lekker dom en arrogant van mezelf) maar 
niemand die mij er ook over informeerde over hoe het echt is en hoe je het kunt 
ervaren. Onze Rijksoverheid misleidt de burger dan ook gewoon uit naam van 
de zittende Alleen Heerser. Ik ben met name voor hen die de overlast hebben 
een ‘lichtwerker’ en dat vind ik best wel mooi voor op de Curriculum Vitae van 
mijn zielsleven.


Net als de aanvraag van de NAM / Koninklijke Shell wordt de waarheid door de 
Rijksoverheid en de grote industrie simpelweg verbloemd tussen een berg 
letters op papier.

Het is namelijk héél wetenschappelijke kennis op niveau van mijn eigen 
boerenlullenverstand waarmee je het bestaan van LFg kunt laten horen maar 
helaas is dat boerenlullenverstand in Nederland verloren gegaan onder domme 
overheidsregels en uit nog dommere leerboeken en bovengemiddeld narcisme. 

Iedereen wordt misleidt door de domme regels die de waarheid verdoezelen 
achter moeizame maskers terwijl in mijn denken 1 & 1 nog altijd gewoon 2 is, als 
je de oude basis ervaringskennis nog maar gewoon in je hebt. 

Nou ja, ik heb nog meegemaakt dat in Nederland er een tweede televisiekanaal  
kwam, Nederland Twee, dat er een kastje op de Philips televisie kwam te staan 
met een rode en een witte knop om te schakelen tussen UHF en VHF.


De Rijksoverheid weet dus al van deze LFg overlast vanaf 1998 gezien de 
‘handreiking LFg met daarin de DbA curve als leidraad maar die handreiking 
heeft geen wettelijke kracht, die internationale nonsens DbA curve wel. 


Het RIVM weigert een preliminair (voorafgaand) onderzoek te doen naar de 
huidige bevolking van het gebied windmolenpark Oostermoer en Drentse 
Wolden. Zij doen al wel wat inzake het in kaart brengen van LFg overlast maar 
alles ook middels de DbA curve én met de valse claim geachte Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu dat we het niet kunnen horen.


De Overheid heeft dus nu bewezen schijt aan de burger te hebben en dient 
slechts de mammon, het geld. burgers zijn (uitzonderingen daar gelaten) snot 
voor hen. 


LFg blijkt namelijk zó simpel aan te tonen dat niemand er aan gedacht heeft dit 
zo simpel te doen vanwege de dikke stapels misleidende wetenschappelijke  
papieren en bijna geheel uitgefaseerd gebrek aan basis logica.
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Kijk, de kern van de zaak is dat het volk, net als eeuwen terug, dom gehouden 
dient te worden en middels ingezakt onderwijs ook wordt gehouden  
en dan vind ik het zó subliem mooi dat de nog lerende Prinses Amalia op 
Koningsdag per ongeluk vanuit de Koninklijke keuken tegen de verslaggeefster 
zei;

... ik denk dat iedereen het wel leuk vindt als ze een handje hebben gekregen van 
ons....  
Amalia, dit is niet persoonlijk bedoeld… jij klapte onder de live mediadruk uit de 
Koninklijke keuken. 

Dit soort van denken is dus hoe Amalia achter de schermen wordt opgeleid 
want deze tekst heeft zij niet zelf bedacht, die heeft zo overgenomen en er 
onder mediadruk uit geklapt.

Nee, het is niet zo erg nee maar het zegt wel wat over haar opleiding, in 66% 
van de gevallen herhalen patronen zich. Het is hoe er binnen de absolute 
Nederlandse bovenstroom wordt gedacht over het volk, dat het volk al blij is 
met het krijgen van een handje….. Simpel!


Ik ga op mijn beurt nu ‘een handje geven aan de Rijksoverheid’ en dus 
uiteindelijk ‘een handje aan de Koning’ want dat is waar deze zienswijze terecht 
gaat komen want niemand durft.

Al komt deze zienswijze niet letterlijk bij de Alleen Heerser,  psychisch komt die 
er wel want we zijn Grondwettelijk een Monarchie!

Geen handje zonder inhoud maar een stevige handdruk met inhoud.


Beste Alex (uitstapje twee) 

Voor mij is iedereen gelijk en ik ga nu ff normaal doen.

Jouw opa en mijn opa filmden beiden met een 16mm Paillard camera, mijn 
vader begon zijn film carrière ook met een Paillard en mijn eerste shots maakte 
ik zelf ook met een van de Paillard camera’s van mijn vader voor de NCRV film 
Bomans in Triplo. Ik hing uit een kloosterraampje toen een monnik begraven 
werd in de Kloostertuin van het klooster alwaar de broer van Godfried Bomans 
leefde.

Uitzending NCRV, 23 november 1970, in die tijd drie miljoen kijkers met een 
enorm hoge waardering. Dat was 22% van de bevolking.

Ik was dus 13 jaar toen ik mijn eerste camera shot t.b.v. de TV maakte met een 
Paillard, mijn shot zit niet in de uitzending, ik was nog niet ontwikkeld genoeg en 
mijn ouders (filmteam) liepen ook in mijn beeld.    

Bomans in triplo werd samengesteld door NCRV coryfee Jan van Hillo en mijn 
ouders waren het filmteam, vader Jan camera, moeder Rita geluid. 


In het begin van de documentaire Bomans in Triplo spreekt Bomans een 
overweging uit in een storm en onder veel geruis van de wind door de bomen, 
mooi sfeervol geluid, toen konden ze dat nog, nu niet meer, grappig toch!  

Mijn leerschool ligt  in de simpelheid der praktijk der dingen  je doelen bereiken 
met als stelling ‘weg met de bagger der regels die mensen dom maken en hen 
het vermogen om zelf na te denken ontnemen’!
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Laag Frequent kun je namelijk heel gewoon opnemen en heel simpel hoorbaar 
maken. Zo simpel dat de Rijksoverheid het niet en ook nooit meer kán 
ontkennen. 

Evenzo simpel kun je daarmee de DbA normering keihard tackelen. 


Het geluid dat ik echter nooit heb opgenomen dat mijn vader bij een zoveelste 
huwelijkse ruzie (zal wel met dat Gooische matras te maken hebben gehad, hij 
was een beetje jaloers) een van zijn Paillard camera’s te barsten flikkerde op zijn 
eigen evenwel daardoor te barsten gaande REVOX D36 smeet. 

	 Wist je dat je een complete Cello in één klap ook dwars door een oude 
binnendeur heen kunt slaan, evenwel is hij dan wel veranderd in kleine partjes, 
dat is pas een LFg dreun kan ik uit ervaring vertellen. Zelfs de politie kwam 
langs. Dat ter zijde  !  ik ben om vele redenen nu een gemotiveerd filosoof 
geworden die graag lichtwerker is want narcisme brengt destructie zoals o.a. 
aan die Paillard, REVOX, Cello en MENSEN. 

 


Maar ook nog even dit ♕ Alex.

Ik geloof niet in secularisatie en dus ook niet in een instituut als Monarchie, ook 
al is dat Grondwettelijk vastgelegd. Bij secularisatie wordt ook wel dwang 
uitgeoefend, ik houd me dus liever bij het bestaan van een niet kerkelijke God. 

Wereldwijd ruim 40.000 Shell Tankstations hebben, tevens een wereldwijd LNG 
netwerk opbouwen is een serieuze machtsfactor onder de Nieuwe Wereldorde.


De NAM sleept er in hun aanvraag van alles bij, zoals seismologische ‘bewijzen’  
wat ze nu bewijsbaar niet kunnen waarmaken, getuige de aardbeving van 

22 mei 2019.


Bovengemiddeld narcistische mensen tonen vanuit een rare innerlijke behoefte 
wel degelijk hun ware gezicht maar dat doen ze veelal op slinkse verborgen 
wijze. Een voorbeeldje.

	 Mijn ex had al toen ik haar ontmoette twee boeken in bezit, de ene was 
een biografie over ‘Marie Stuart, Queen of Scots’ waarin o.a. ook werd 
beschreven over de seksuele intriges van Hare Majesteit, het andere boekje dat 
er steevast tegenaan stond op de boekenplank was een boekje over 

‘De Dwangneurose’. 

Ik had dat kleine boekje ook wel gezien maar heb nooit de verbanden gezien, 
het verband tussen de gecombineerde inhoud van beide boeken kon ik pas 
achteraf doorzien. Het huwelijkse probleem stond dus het gehele huwelijk lang 
al pal voor mijn neus en ik doorzag het verband niet, het was te beyond om 
door mij voor mogelijk gehouden te kunnen worden.


Zo is de vlag van de Verenigde Naties een afbeelding van een ‘platte aarde’. 

De scheepvaart navigeert overigens ook nog steeds op een ‘stilstaande’ 
sterrenhemel.     

Japan wilde tijdens WO2  olie van Nederlands-Indië,   Nederland en de VS 
blokkeerde dat, toen bombardeerde Japan Pearl Harbour dat op een ronde 
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aarde héél ver ten zuid oosten ligt ten opzichte van Japan en pas daarna 
veroverden zij Nederlands-Indië vanwege de belangrijke grondstof ‘aardolie’. 

	 


Kijk je op een platte kaart van de aarde naar de ligging van Japan, Hawaii en 
voormalig Nederlands-Indië   is Pearl Harbour eerst aanvallen voor je 
Nederlands-Indië inpikt eigenlijk heel vanzelfsprekend en noodzakelijk, het is 
dan zeevaart-technisch amper een omweg te noemen. 


Kijk dan gelijk ook maar even verder naar de optie van een ‘platte aarde’ kan je 
op heldere dagen eens gewoon gaan kijken naar ‘hoe ver’ je over de zee kunt 
zien. Daarover is veel te vinden op internet, ook the ‘earth curve calculator’  

https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/?d0=30&h0=10&unit=imperial

Ik ga niet beweren dat de aarde plat is maar ik weet wel dat ik op heldere dagen 
veel verder kan kijken dan dat ik volgens die earth curve calculator zou moeten 
kunnen kijken, tja 


Zo ontdekte ik onlangs in mei 2019 ook toevallig dat de World Health 
Organisation van de U.N. nieuwe ICD richtlijnen hebben gepubliceerd (die nog 
niet helemaal compleet zijn) waarin zij de nieuwe Mortality and  Morbidity 
Statistics hebben opgesomd die vanaf 2022 wereldwijd gaan gelden.   
Dit doen ze zodat alle landen de ICD-11 richtlijnen nu al kunnen gaan vertalen 
en bekrachtigen.

Als je een beetje narcistische taal kunt lezen is in die hele ICD-11 de mens 
verworden tot een levend wezen dat wordt gerangschikt op sustainability, 
oftewel op duurzaamheid. Dat een mens bestaat uit lichaam en geest en dus 
ook een ziel heeft is compleet uit de ICD-11 weggefilterd. 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234


Dit betekent dat, als ik niet eerder vermoord wordt, mijn gehele betoog inzake 
de narcistificatie van de samenleving / wereld per 1 januari 2022 wordt 
weggevaagd want in de ICD-11 wordt bij hoofdstuk 6 inzake Mental, 
behavioural or neurodevelopmental disorder de in de DSM-5 vermelde 
narcistische persoonlijkheidsstoornis geheel weggevaagd als 

‘6D10.2 niet - gespecificeerde rest categorie’.


Met recht kan ik nu stellen dat de secularisatie waar de Nieuwe Wereldorde op 
uit is (ook de Bilderberg Groep) stevig vorm begint te krijgen. 

Per 1 januari 2022 kan ik worden weggezet als een psychische kwakzalver 
terwijl de narcistische persoonlijkheidsstoornis dé hoofd stoornis is onder alle 
andere stoornissen, zoals streven naar extreme macht middels de secularisatie 
van het volk een van de ernstige narcistische stoornissen is.

Wat zowel secularisatie als ook de WHO met hun ICD-11 doen is het 
bewerkstelligen van de ontzieling van de mensheid, hetgeen noodzakelijk is 
t.b.v. de Nieuwe Wereldorde omdat een kenmerk van veel leidinggevenden is 
dat zij zelf ook ontzield zijn. 

Het ‘ontzield zijn’ is een vast algoritmisch kenmerk van narcisten. 

Neem Noord Koreaans Heilige Fuhrer  Kim Jong-Un die naar believen gewoon 
zijn familie en politici vermoord als hem iets niet bevalt. Kim is een mooi 

narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �29

mailto:narcistenbuster@gmail.com
http://narcistenbuster.nl
https://dizzib.github.io/earth/curve-calc/?d0=30&h0=10&unit=imperial
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234


�
De Narcisten Buster 

voorbeeld, evenals Trump met zijn ‘Mexican wall’ en was ik in maart geschokt 
was bij het zien van de Palestijnse muur tussen Israel en Palestijns gebied, 
allemaal het gevolg van narcistisch leiderschap. 


Ik heb eerder in ‘het paradigma van de ziel’  geschreven over een film uit 1973 
‘Soylent Green’ waar mensen die het niet meer trekken in de geseculariseerde 
wereld zich vrijwillig laten euthanasiëren en dan worden geresomeerd tot 
voedsel.  Ik heb in een ander filosofische overweging wel andere kleuren 
gekozen voor de resomatie koekjes maar in die film wordt vertolkt wat er in 
2022 staat te gebeuren. In die film uit 1973 worden van geresommeerde mensen 
koekjes (voedsel) gefabriceerd  die dan rood geel en groen zijn. 

De Prelude van Koninklijke Shell heeft als kleuren rood en geel, 

de naam van de boot van het Koninklijk Huis heet De Groene Draeck. 

Ach geseculariseerd toeval of een Goddelijk geleid toeval op zielsniveau… 

ik bedenk deze dingen niet, het zijn de feiten.


Iedereen kan de Wettelijke DbA leugen horen 

De Overheid en de NAM / Koninklijke Shell maken zich er heel eenvoudig vanaf

door heel simpelweg niet naar mijn en dé bewijzen te luisteren als ik hen via 
WeTransfer voorbeelden van de DbA nonsens toe stuur. De NAM download die 
niet eens.  Dit is je reinste ‘kleutergedrag’ wat o.a. ook weer een van de 
algoritmische kenmerken is van narcisten # $ % .


Dus ga even luisteren op mijn youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’ daar heb ik 
wat muziek en andere voorbeelden op gezet van wat de Wettelijke DbA werkelijk 
doet met muziek en met het geluid van mijn Nespresso machientje waarvan de 
Overheid Wettelijk heeft vastgesteld dat dit De Standaard is en ik nu keihard stel 
dat die Wettelijke Standaard  NONSENS IS, oftewel bull shit.

Dat kanaal voeg ik nu in als benoemd bewijs en maak ik nu dus onderdeel van 
mijn bewijs.  

Met de DbA nog langer als norm stellen toont de Rijks Overheid onomstotelijk 
aan een leugenachtige organisatie te zijn. 


Een van de voorbeelden is een Snip & Snap opname uit 1966, de techniek was 
toen nog niet de techniek van heden.

Het eerste deel is alleen LFG en daarin zit niets relevants, 

het tweede deel is ‘vlakke’ weergave, oftewel alles.

het derde deel is al het LFG weggehaald. 

Je hoort dan geen enkel verschil in het relevante deel van de stemmen van en 
Piet Muijselaar (Snip) en Willy Walden (Snap).

Ook heb ik er een kleine onlangs gemaakte opname op gezet van het beroemde 
kerkorgel uit Bolsward en laat ik het verschil horen tussen zonder DbA Curve en 
mét de DbA curve.

Wie dan de DbA Curve nog zegt de waarheid te zijn en geen nonsens verklaar ik 
voor fantast, ook al is het de Alleen Heerser Koning Willem Alexander zelf.
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De DbA curve instellen 

Iedereen die een redelijk videomontage programma heeft zoals Adobe, Avid dan 
wel Final Cut 10 (FCX) van Apple hebben een softwarematige ‘equaliser’ waarop 
je de DbA curve prima en simpel kunt instellen.  
Ook dat is allemaal te zien op mijn youtube kanaal ‘Robbert Huijskens’. 

Je kunt met zo’n montageprogramma   video met geluid weergeven en de 
equaliser aan en uit schakelen terwijl je er weer een beeldscherm opname van 
maakt, dan hoor je heel simpel wat de DbA curve doet en dat die curve anno 
2019 pure onzin is. 

Wetenschappelijk bewijs? Jazeker, het is prima te herhalen en ook door 
iedereen die een beetje van videomontage weet uit te voeren en als je computer 
portable is overal uitvoerbaar.

Het is zelfs zo simpel dat gewoon niemand er nog aan gedacht had, ik heb 
toevallig de benodigde info in een associatief brein samen zitten, meer is het 
niet.


Hoe kan je LFg hoorbaar maken 

Hoe kan je LFg van windturbine’s  warmtepompen  en de UGS Norg  hoorbaar/
verneembaar maken aan hen die het normaliter niet horen/vernemen, of zich er 
niet van bewust zijn het te horen/vernemen, oftewel, hoe kunnen mensen die 
voor gek verklaard omdat ze overlast hebben van iets dat anderen niet horen nu 
simpelweg aantonen dat die LFg er wel degelijk is. 

Deze voor velen niet verneembare overlast kan voor mensen die deze dus wel 
ervaren zelfs gelijk staan aan martelen   dus als de Rijks Overheid bewust niets 
doet aan deze overlast maakt de Rijks Overheid zich ook bewust schuldig aan 
martelingen. Volgens mij zijn tegen martelingen internationale mensenrechten 
opgesteld.


Over duidelijk zielloze mensen zoals ex VVD Tweede Kamerlid Ton Elias zal ik 
verder maar niets schrijven, die heeft op de radio inzake de aardbeving in 
Groningen als ex VVD’er zijn waar gezicht, ontdaan van zijn narcistisch schapen 
masker, zelf al aan Nederland getoond. Zó zijn narcisten mensen, dit is hun ware 
verscholen gedrag.


Nu zijn de dienaren van de Alleen Heerser en de Alleen Heerser zelf aan de 
beurt of door in te grijpen of door hun schijn heilig seculair masker af te leggen, 
dat is hun vrije keuze, ik benoem een en ander alleen op gedragsniveau.


Je neemt heel gewoon met een redelijk goede condensator microfoon met 

48 Volt fantoomvoeding  geluid op, de microfoon op een standaard zonder 
rubber ophanging geplaatst. 
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Buiten wel windbescherming met een plop-kap want je mag het laag frequent 
juist niet afkappen.  
Op videocamera’s en microfoons wordt wind afgekapt vanaf 75Hz en daaronder.

Met de gratis te downloaden ‘iSpectrum analyser’ op je MacBook of Laptop kan 
je de opname registreren/opnemen via een USB kabel. 

Deze opname zet je op de tijdlijn in je videomontage programma en je schakelt 
de equaliser in.  
LFg bevindt zich vanaf 125 Hz neerwaarts. Het middengebied versluierd vaak 
het LFg dat voor mensen die er overlast van hebben wel degelijk aanwezig blijft.


Je zet alles boven de 125Hz qua niveau 20 Db naar beneden waardoor de Laag 
Frequent golven niet meer versluierd worden door de hogere. Bij sterke LFg 
neem je die met een goede microfoon op deze wijze heel simpel op en als de 
LFG echt sterk is kun je die met een goede koptelefoon dan al horen.


Om het beter hoorbaar te maken zet je de diverse octaven die LFg betreffen wat 
omhoog, op die simpele wijze maak je de LFg waarvan heden volgens het RIVM 
zo’n 8% van de bevolking, oftewel zo’n 1.300.000 mensen, serieuze hinder van 
ondervinden voor iedereen met redelijke oren hoorbaar. 

Zet je daar weer de wettelijke DbA norm op met de curve is er helemaal geen 
geluid meer over!


Ik heb aan een producent van de orgelmuziek mijn opname laten horen en  
hij zei gelijk dat je onder zulke lage Hz geluiden die er nagenoeg constant zijn 
niet kunt leven. Ik zet die opname met enige versterking ook online.  
Afgekapt vanaf 57 Hz naar boven, dus alleen LFg onder de 57Hz     
het betreft wat sterker gemaakt origineel UGS Norg LFg, ziet de Koninklijke 
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Shell wellicht óók een verdienmodel in, ik dacht dat kennis inzake Narcisme een 
verdienmodel kon zijn, wat zat ik daarmee verkeerd, de Staat is allang te ver 
heen. 

Ik ben dus nog steeds ‘een beetje dom’ Alex, jij niet meer, ik ben evenwel een 
lichtwerker.  


Olongren heeft onlangs bekend gemaakt dat warmtepompen niet harder mogen 
klinken dan 40 Db, maar Kajsa, als je over die norm de DbA norm zet bestaat er 
dus helemaal geen overlast meer want het betreft LFg 50 Hz en de DbA curve 
snijdt dat gewoon weg alsof het er niet is. 

Tevens stelt Kajsa dat de warmtepompen qua audio geïsoleerd moeten worden. 

Kajsa, dat betekent dan wel een isolatie dikte van 6,8 meter rondom van 
materiaal die de lage LFg ook echt tegen kan houden, dus een pomp omkleed 
in een isolatiecirkel van bijna 14 meter doorsnede want de warmtepomp 
genereert 50Hz LFg. 

Website NAA 50Hz;

In lucht 344 m/s, golflengte 6,88 meter.

In water 1480 m/s, golflengte 29,60 meter.

In beton 3400 m/s, golflengte 68 meter.

In staal 5050 m/s, golflengte 101 meter.

Succes met jouw Nonsens warmtepomp overlast bestrijding Kajsa Olongren. 

 

Het huidig heersend beleid van het Ministerie van Economie en Klimaat, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat en Ministerie van Veiligheid en Justitie is 

dat zij er al 20 jaren bewust voor gekozen hebben niets te doen aan de ernstige 
overlast, ik bewijs nu echter dat LFg bestaat en dat de Koninklijke Shell ernstige 
overlast geeft en de eindverantwoordelijke is de bij Grondwet Alleen Heersende 
Monarch. 

Op dit moment komt het Ministerie van Economische zaken, mede dankzij de 
inzet van enkele mensen binnen het SodM, niet verder dan dat de LFg 
problematiek bij een commissie is neergelegd die nog jaren na gaat denken of er 
onderzoek gedaan moet gaan worden naar LFg overlast.   

Met LFg dringt de Koninklijke Shell en dus de Rijksoverheid en dus ook de 
Alleen Heerser ongewenst binnen in onze lichamen en dat staat gelijk aan 
verkrachting. 

Als u weet heeft van dit misdrijf  bent u verplicht daar onmiddellijk onderzoek 
naar te plegen en passende maatregelen op te nemen, doet u dat niet per 
ommegaande bent u allen aan die ik dit nu bekend maak binnen de 
Rijksoverheid  wettelijk medeplichtig aan massale groepsverkrachting van zo’n 
1.300.000 mensen  want er komen overal uit het land inmiddels steeds meer 
LFg overlast klachten.

Nou maakt dat helemaal niets uit want ons Rechtssysteem is allang failliet 
gegaan op basis van het intern heersende gedrag zijnde de verziekte mores.
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Niet veel mensen snappen noch weten dat als de Overheid niets doet dat 

ook een actieve keuze is  dus de Rijks Overheid al 20 jaren de actieve keuze 
maakt om niets te doen inzake LFg overlast en  dat zelfs actief verdoezeld met 
de DbA norm en dat is dus een misdrijf Minister Grapperhaus want het betreft 
bewuste aanranding en verkrachting van 8% van het volk en een klein deel heel 
ernstig en continu!

Dan helpt de tekst  … dat iedereen het leuk vindt om een handje te hebben 
gekregen van ons…. ook niet meer.


Ga hier maar eens even op kauwen. 


Ik kan voorspellen hoe dit verder gaat.

Eerst zal de politiek haar ware demo(n)cratisch gezicht dienen te laten zien aan 
het volk, evenzo geldt dit voor de Rijksoverheid, dat is hun keuze.

Naar verwachting wordt dat dus niets want ze doen en durven niets want  
Shell is Koninklijk en dat betekent dat Shell net als de Koning Onaantastbaar is.

 

Dus deze zienswijze wordt straks formeel de Raad van State.

De Raad van State is ook corrupt getuige mijn eerdere zaak wapenverlof tegen 
de corrupte Rechtspraak en dat de Raad van State ook toen al weigerden de 
valse justitiële kinderporno als bewijs van wat ik wilde bepleitten te accepteren.

Dus daarom gaat het nu al om wat de Alleen Heerser ervan zal vinden en mee 
gaat doen, gaat de Koning straks ook zijn ware gezicht aan het volk, zijn 
onderdanen tonen.


De meeste strijders tegen windturbines, in de volksmond windmolens snappen 
nog niet eens altijd dat het om LFg gaat. Ben ik Don Quichotte of een

Trabajador de la Luz. Wie is er hier zijn verstand dan wel zijn/haar ziel verloren!


Overlast lichaam 

Er zijn allerlei verschijnselen die zware 24/7 LFg overlast geven met als basis 
zeer ernstige vermoeidheid.

Je komt niet meer tot rust omdat je hersenen gewoon continu doordraaien,  
ook tijdens de slaap en de niet weg te denken LFg Hz golven constant poogt te 
vertalen naar hoorbare dingen en dat kan geen levend wezen aan, dit geeft dat 
je niet meer goed rust hetgeen je volledig uitput tot je sterft.

Het is onmogelijk om weg te denken noch weg te nemen, zelfs met afleidende 
geluiden zoals een ventilator blijft het LFg gewoon doordrammen.  
Het tast het lichaamsweefsel in steeds grotere mate aan, hart, spieren, 
hersenen. 

Het is dus ook een stiekeme manier om mensen ziek en uiteindelijk dood te 
maken, hetgeen de Agenda 2030 van de United Nations die op weg zijn naar 
een kleinere nieuwe wereldorde te stichten goed kan dienen.


Heel veel mensen raken moe, zij snappen vaak niet waar het vandaan komt, ook 
veel artsen snappen het absoluut niet.
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Daarbij hebben we ook nog eens hoogfrequent overlast wat we ook niet horen 
maar waar producenten van Samsung en Apple de gebruikers wel voor 
waarschuwen diep in je smartphone menu.


Ik ben altijd een gezonde (wel wat te zware) vent geweest, ik raak per dag meer 
uitgeput (hetgeen onze Overheid vast wel zal bevallen). 


Samenvattend 

De Overheid wéét nu middels mijn online bewijzen van het bestaan van ernstige 
LFg overlast en dat de DbA curve nonsens is en kan dat niet meer ontkennen 
dus moet zij er accuut iets aan doen!  
Ze kunnen het alleen nog maar ontkennen door zeer laf gedrag en de bewijzen 
niet te gaan bekijken en niet te beluisteren. 


Het ongewenst met LFg binnendringen van het volk dient per direct te stoppen 
Want het volk wordt op deze wijze door de Overheid met LFg aangerand  en 
verkracht en dat is onacceptabel misbruik en dient per direct te stoppen.


De waarheid inzake het aardgas en klimaat en Koninklijke Shell Prelude en 
vloeibaar aardgas LNG en het Arabische TAQA moet door de Overheid en de 

Politiek en door de Alleen Heerser eerlijk aan het Volk worden vertelt dan wel te 
worden toegegeven.  

Het is tijd dat de Overheid en Politiek en Justitie en dus ook de Alleen Heerser 
eerlijk worden.


Het wordt ook tijd dat de bevolking weer zelf gaat nadenken en de keuze maakt 
om wakker te worden of zij zichzelf nog verder door de bovenstroom tot Sims 
slaven te laten verworden.  


Ik verwacht dat ook deze zienswijze geheel volgens de regels door de Overheid 
zelf op de website van die Overheid zal worden weergegeven. 


Ik kan deze zienswijze ook digitaal aanleveren, deze kan ook gedownload 
worden van mijn website narcistenbuster.nl maar de milieu belastende eis van 
het Ministerie is  per post aanleveren.

Ik koppel zowel het NAA rapport als ook de CBS cijfers 2017 aan deze PDF.

Beide stukken staan ook op narcistenbuster.nl


NAA rapport 

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/05/5955-
Geluidsmetingen-LFG-Lindelaan-18-te-Een.pdf


CBS aardgas verbruik cijfers Nederland 2017

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2019/06/CBS-
cijfers-2017.pdf
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Mijn manueel therapeut zei mij net voor mijn scheiding 

‘als er niet gepraat wordt KAPPEN’

Het is qua LFg overlast tijd dat de Overheid daarmee gaat KAPPEN !


Of Koninklijke Staat der Nederlanden geef toe dat de Rijks Overheid een 

het Volk misbruikende, Volk verkrachtende Overheid is.


De Overheid is van top tot teen goeddeels ge-narcistificeerd met als gevolg 
destructie van onze samenleving. 


De Overheid wil dat het volk zich meer en meer gaat gedragen naar hun eigen 
eeuwig manipulerend narcistisch gedrag, beginnende bij het Onderwijs.


Ik schreef Jesse Klaver na zijn boekje ‘meer empathie in de samenleving’ al dat 
hij de helft aan info in zijn boekje weg liet; de empathie in balans met narcisme.

Ik hoorde nooit iets terug van die volksmenner Jesua Klaver

Het boekje van Jesse is een narcistisch misbruik middel om de gewone man 
mee te manipuleren tot meer empathie, meer prooi te zijn van de narcisten.


Mensen die bovengemiddeld narcistisch zijn leven ten koste van anderen en zijn 
destructief voor de aarde, klimaat, de mensheid en de civilisatie.


Ik ben wel even klaar met schrijven voor mijn website, want deze zienswijze 
staat al op mijn website voordat het Ministerie deze ontvangen heeft.

Ik wil de bovengemiddeld narcistische mensen dan ook danken voor hun 
persoonlijke bijdragen die mij de mogelijkheid heeft gegeven aan gedragsstudie 
te doen inzake narcisme want anders had ik alles dat ik geschreven heb 
tenslotte niet kunnen schrijven noch mijn websites kunnen bouwen, 

zij zijn ten slotte zelf mijn studiemateriaal geworden en op gedrag zit volgens mij 
nog geen copyright noch portretrecht.

Ik ga wat zitten spelen met mijn wereldontvanger, misschien tref ik daar nog wel 
wat inhoudelijk zinnigs aan dat er qua klimaat wat toedoet…..


Hoogachtend,


Robbert Huijskens


narcistenbuster@gmail.com

Lindelaan 18, 9342 PL Een

narcistenbuster@gmail.com narcistenbuster.nl �36

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

