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Geachte professor Timothy Radstake,
Neemt u mij niet kwalijk dit contactverzoek ook CC te hebben verzonden aan
onderstaanden,
dat staat op zich los van u (en ook niet).
(C.C. geachte directeur-generaal RIVM Prof. dr.ir. J. (Hans) Brug
directeur Centrum Infectiebestrijding Prof.dr. J.T. van Dissel RIVM
directeur Milieu en Veiligheid Dr. E.C.M. (Els) van Schie RIVM
directeur Volksgezondheid en Zorg Drs. A.M.P. (Annemiek) van Bolhuis RIVM)
Uw naam heb ik verkregen van de poli-reumatologie UMC Utrecht.
Ik heb uw online UMC-Utrecht video bekeken.
Mijn contactverzoek is heel simpel, wij hebben kennis inzake de oorzaak van fibromyalgie,
dit omdat wij er zelf aan lijden en de oorzaak zich 2.600 meter achter ons huurhuis bevindt.
De oorzaak van fibromyalgie is o.a. langdurige continu zware Hz straling veroorzaakt door
industrie-economie.
Specifieker; Laag Frequente golven en zeer Hoog Frequente golven.
Ik ga mijn bewijzen hier en nu niet toelichten.
Deze kwalijke golven voor de bevolking zijn gerelateerd aan grote economische belangen.
Zo doet het RIVM geen diepgaand onderzoek naar LFg noch HFg.
De ‘g’ in LFg & HFg wordt door het RIVM afgedaan met ‘geluid’.
LFg & HFg betreft geen ‘geluid’ het betreft Hz golven die energie in zich dragen en die
energie dwars door mensen heen stralen.
Het begin van een onderzoek kan eenvoudigweg hier bij ons al uitgevoerd kan worden,
de LFg bron ligt namelijk in zichtlijn recht achter onze leefplek.
Onze symptomen komen exact overeen met alle kenmerken van fibromyalgie,
mijn vriendin heeft daarbij CVS en heeft meer antenne’s als ik,
ik heb er ook last van en wij beiden registreren de LFg fysiek’
Daarnaast kan ik de voor velen niet hoorbare LFg qua audio zelfs opnemen en weergeven.
Probleem:
Ministers en Kamerleden zweren/beloven trouw aan de Koning.
Onze LFg overbelasting komt van de
UGS-Norg —> NAM —> Koninklijke Shell —> SODM —> Minister Economische Zaken en
Klimaat —> Kroon.
Universiteiten en RIVM worden bekostigd door gelden vanuit hen die de Kroon trouw
hebben gezworen/beloofd.
Aldus wordt onderzoek verzuimd, bemoeilijkt en naar wij kunnen bewijzen zelfs
gemanipuleerd (NAM<—> meet instantie NAA).
De inmiddels antieke ‘handreiking’ die het RIVM/Ministerie van Economische Zaken heeft
gedaan inzake LFg berust o.a. op de DbA curve,
die DbA curve is reeds door mij bewezen nonsens.
Inzake de LFg-overlast waar nu zo’n 1.3 miljoen mensen last van hebben,
er een hele grote groep mensen slaapproblemen heeft,
er meer dan 300 duizend mensen fibromyalgie problemen hebben,
er inzake dit soort schadelijke gevolgen voor de bevolking een niet geziene noch erkende
zware frontale botsing heeft plaatsgevonden tussen
economische belangen versus de Eed van Hippocrates,
vraag ik mij af geachte Professor Radstake of u geïnteresseerd bent in onze ervaringen
inzake het ontstaan van fibromyalgie
(hetgeen vanzelfsprekend ook geldt voor de directie van het RIVM om daadwerkelijk
neutraal onderzoek te gaan doen).
Onze woonsituatie hier is qua 24/7 LFg overlast <—> fibromyalgie symptomen inmiddels
onhoudbaar.

Ik zie met veel belangstelling uit naar uw reactie,
Met vriendelijke groet
Robbert Huijskens
Lianda van Velzen
Lindelaan 18
9342PL Een

