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goedendag 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 


aan de bevolking van het gebied dat Nederland wordt genoemd waarin ook mensen leven die 
graag voorbeeldland willen zijn voor de wereld 

beetje megalomaan denkmodel   maar goed   iedereen mag denken wat die wil  


een natuurlijk landgebied kan niet falen want dat is onderdeel van de aarde zelf 


de mens die op dat landgebied leeft probeert dit landsgebied te modelleren naar een 
wereldvoorbeeld en kan rekenfouten maken als zij uitgaan van rekenmodellen die worden 
benoemd als ‘wetenschap’ en per definitie geen wetenschap zijn omdat die rekenmodellen 
gebaseerd zijn op empirische uitgangspunten

het empirisch denk uitgangspunt is een omgekeerd model van wat werkelijke wetenschap is want 
wetenschap kun je herhalen voor je die implementeert en de resultaten van wetenschap die 
gebaseerd is op rekenmodellen zie je pas achteraf 


mensen laten over het algemeen het denken graag over aan hen die er    naar gezegd wordt 

voor gestudeerd hebben maar als er ergens in die leergang een rekenkundige kink in de kabel zit 
op basis waarvan verder wordt geleerd en gestudeerd krijg je een scheef bouwwerk 

vervolgens treden allerlei bijwerkingen op zoals het ego en het eigenbelang van die ego’s 


ego’s bestaan uit ‘narcisme en empathie’ welke in een psychisch redelijk gezond individu redelijk 
met elkaar in balans zijn, het yin & yang en de meeste makers van rekenmodellen met als hun 
functie vaak een titel die beweert dat de rekenaar ‘wetenschap’ bezit   nemen in hun empirische 
rekenmodellen het yin & yang tussen hun eigen narcisme & empathie en die van anderen niet mee   
hetgeen geeft   dat ieder rekenmodel per definitie faalt in haar betoog en ook nonsens kan zijn 


iedere wetenschapper die de kennis over het yin & yang    narcisme & empathie   niet mee neemt 
zal ieder rekenkundig bewijs falen en zal dat eigen falen verbergen achter ingewikkelde 
rekenmodellen

op die rekenmodellen worden wetten gemaakt hetgeen mensen met ego belangen vervolgens de 
wettelijke ruimte geeft om ten koste van andere mensen zichzelf te gaan bevoordelen    


naar LFg oftewel naar Laag Frequent geluid is amper onderzoek gedaan en als ik naar de feiten 
kijk wordt zulk onderzoek wereldwijd bewust niet gedaan hetgeen vermoedelijk een doel heeft


landsgebieden waarbinnen de regels en wetgeving zijn vastgesteld op basis van empirische 
rekenmodellen groeien scheef   verloederen en uiteindelijk perverteert de bevolking in zo’n 
landsgebied    omdat de pervertering een psychisch besmettelijke persoonlijkheidsstoornis is


World Health Organization   
het WHO Europa rapport 
uit 2011 geeft op basis 
van gegevens uit 2002 
over Laag Frequent geluid 
overlast  het volgende 
rekenmodel  

dit betreft een zogeheten night time noise indicator over laag frequent 


okay   dat is super lief van de wetenschappelijke Wereld Gezondheid Organisatie maar er zit een 
dikke kink in hun stelling     namelijk dat die hele zin nonsens is want de normering wordt door de 
WHO aan de A-weighting opgehangen   gelijk aan de in landsgebied Nederland gehanteerde 
Db(A) weging wetgeving 


op dit moment dient de lezer zelf te willen nadenken of staak anders het verder lezen 

het wordt nu echt heel simpel
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je doet als wetenschapper heel ingewikkeld en laat simpele logica achterwege 

de ganse bewoners op aard volgen de wetenschap omdat het komt van de World Health 
Organization of Nederlandse overheid en wetenschap omdat het volk geïndoctrineerd is met dat 
het zo verschrikkelijk ingewikkeld is terwijl de waarheid simpel is


dit schema hierboven is een schematische weergave   een curve kaart    van wat we benoemen 
als ‘geluid’

geluid bestaat uit trillingen die we Hertz noemen   afgekort met Hz - in de tabel te zien in 
horizontale notitie   en  de sterkte van die Hertz golven worden uitgedrukt met decibel   afgekort 
dB -  in de tabel te zien in verticale notitie

geluid bestaat dus uit de combinatie Hertz en decibel  Hz & dB

geluid bestaat wetenschappelijk heel simpel uit Hertz Golven van een bepaalde lengte en de 
hoogte van die golven bepalen de sterkte die wordt uitgedrukt in decibel

De decibel’s bepalen de druk   de sterkte waartegen de Hertz Golven tegen het menselijk lichaam   
en dus ook tegen de trommelvliezen   drukken    

 

Hertz golven gaan vanaf 1 Hertz helemaal door naar kilohertz  megahertz   gigahertz  terahertz en 
veel er tussenin waaronder de spectrale licht Hertz golven

het geluidscurve kaartje hierboven hoort bij de kwaliteitsmicrofoon hier onder 

de rode lijn toont hoe vlak (gelijkmatig) de microfoon de Hertz frequenties van het geluid opvangt 
gelijk aan het karakter van het menselijk oor   de groene lijn is het laag Frequent afkap filter dat je 
in de schakelaar hieronder terug ziet

de paarse lijn is het laag frequent gebied 0 t/m 125 

de blauwe lijn is de Wettelijk gebruikte Db(A) curve ten aanzien van mogelijke overlast 


van datgene wat we als mensheid ‘geluid’ noemen is een soort standaard gemaakt

de eerste poging voor een standaard voor geluid te maken  werd gepubliceerd door de American 
Standards Association (ASA - nu ANSI) in 1936  in die standaard stonden 2 frequentie-weging- 
curves  de "A" en "B" en die waren gebaseerd op het karakter van het menselijk oor voor lage 
respectievelijk hogere geluidsniveaus

die rode lijn van de AKG microfoon imiteert het gedrag van het menselijk oor zoveel mogelijk 

die blauwe curve toont toon dus het karakter van het oor   niet wat het menselijk lichaam 
daadwerkelijk verneemt

deze A versie van die curve uit 1936 wordt (met een hele kleine aanpassing) echter wereldwijd 
door overheden misbruikt als dé hoorbare geluid standaard voor wat een mens gemiddeld horen 
kan in verband met mogelijke overlast en dat is incorrect en derhalve misbruik 

overstemt 2000 Hertz 50 Hertz qua geluid wil dat niet zeggen dat die 50 Hertz Druk Golf weg is


 / 2 5



Db(A) leugen 24 februari 2020

een karakter is een eigenschap gekoppeld aan personen en kan geen wetenschappelijk 
vaststaand gegeven zijn als gemiddelde normstelling    als bijvoorbeeld een Turk een aan 
Nederlandse gebruiken (wat die ook nog moge zijn) geassimileerde andere Turk uitmaakt voor 
verkaasd kan dat ook nooit in een wettelijke standaard worden omgezet  

de A curve   geeft slechts aan dat een menselijk oor qua karakter minder mákkelijk de lagere 
frequenties hoort dan de wat hogere   maar het zegt niet dat de gemiddelde mens die lage 
frequenties niet hoort of niet verneemt     

de hogere Hertz golven klinken slechts harder en verbergen de lagere frequenties daardoor maar 
die Lage Frequenties verneemt een mens ondertussen wel degelijk 

	 neem als voorbeeld even de Harry Potter film Deathly Hallows (Relieken van de Dood) net 
voor het moment dat tovenaar Voldemort Harry Potter vermoord bestaat het geluid slechts uit een 
hele massa Laag Frequent geluid die de kijker de sensatie van spanning geeft   want Laag 
Frequent geluid gééft het gehele lichaam samen met het oorbaar horen door de mens intense 
spanning

zet je met de equalizer van een videomontage systeem de Wettelijke Db(A) curve over die scene 
in Relieken van de Dood heb je een stomme film   hier wordt bedoeld een film met even geen 
geluid


de muziekinstrumenten bewijzen met hun Hertz klanken helder dat de Db(A) wetgeving als 
normstelling voor overlast volstrekte kolder en nonsens is    de meesten mensen   inclusief 
geluidstechnici hebben gewoon nooit reden gehad die wettelijke Db(A) norm even te gaan 
bestuderen  

als je die norm eenmaal wel gaat onderzoeken vind je van alles en nog wat 

hieronder een hobbyist die even enkele instrumenten met de laagste frequenties op een rijtje zette 
en terloops even de ware gehoordrempel van de gemiddelde mens voorbij liet komen op basis 
van muziekinstrumenten wat de mens gemiddeld ongeveer horen kan en dan praat je toch echt 
over Laag Frequent Geluid   namelijk    iets boven de 23 Hertz 


Laag Frequent geluid is overal om en ook in onszelf aanwezig   het eigen stemgeluid van bijna 
iedereen bevat voor een wezenlijk deel ook Laag Frequent Hertz Golven   dat is niet erg zolang 
het geen continu hoorbaar   dan wel verneembaar   continu geluid (Hertz Golf of Golven) zijn    

de WHO heeft dat verwoord met long-term   

met de Wettelijke Db(A) norm bestaat er überhaupt geen Laag Frequent geluid 
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inmiddels is bij de overheid al wel het besef gekomen dat bij buitenevenementen (zoals 
concerten) moet worden gemeten met een betere norm en dat is de Db(C) norm (curve) 

de Db(C) norm is vrijwel gelijk aan de vlakke meting en zoals de rode lijn van de AKG microfoon 

die norm dient altijd dé standaard meet methode te zijn en de nonsens Db(A) norm dient te 
worden verbrand in de vuilverbrandingsovens te Wijster


welke overheid organisatie zoals de Stichting Nederlandse 
Geluidshinder die de Db(A) wetgeving gebruiken    als 
bijvoorbeeld de nieuwe aankomende overlast norm voor 
warmtepompen    verkondigen 100% nonsens    want 
warmtepompen genereren met name Staande Laag 
Frequent geluid welke niet eens bestaan als je daar de Db(A) norm overheen plaats

de Db(A) Wet is een Tita Tovenaar Wet en daarmee is de wetgever een Tita Tovenaar wetgever 


schrijver dezes stelt dat krachtige Staande Laag Frequent op termijn de 

progressieve ziekte Vibro Acoustic Disease veroorzaakt waaronder zeer wel mogelijk Chronische 
Vermoeidheid (CVS) & Fibromyalgie want de kenmerken komen overeen 

en de Rijksoverheid doet hier bewijsbaar al sinds 1996 niets mee of doet om reden slechts alsof

 

deze Vibro Akoestische ziekte is progressief en wordt naar gelang van de overlast langzaam 
steeds erger 
Laag Frequent Hertz Golven worden ook gebruikt bij fysiotherapie met apparaten maar 
kortstondig    kortstondig ter ondersteuning van de genezing    als staand sterke druk golven doen 
zij het omgekeerde en vernietigen zij   dit feit is bekend binnen de fysiotherapie   

bij langdurige overbelasting met Laag Frequent gaat het lichaam ter verdediging in de vechtstand 
hetgeen kan bestaan uit een gevoel van onrust maar ook van verkrampingen van spieren die stijf 
worden    een klem om het hoofd voelen   hoofdpijnen krijgen 

maar ook psychisch kan het een depressief gevoel geven hetgeen steeds erger kan worden

het geeft verkrampingen en verstijving van menselijk weefsel 

maakt op de lange termijn aderen dikker en stugger  tast je botten en gewrichten aan 

voetzolen kunnen onverklaarbaar zeer pijnlijk worden 

het heeft door het RIVM erkend invloed op de bloeddruk    en dus ook op de oogbal en dus op je 
visus  je kunt gerust een abonnement nemen op nieuwe brillenglazen 

enorme vermoeidheid 

misselijkheid 

je neus gedraagt zich alsof die constant verkouden is met zelfs wel wat bloed die uit de neus 
komt bij snuiten 

invloed op je luchtwegen zeker als die al gevoelig zijn 

bot-pijnen zelfs in je tanden en kiezen 

het grijpt het eerst in op de reeds zwakke plekken van de mens vervolgens kruipt het verder en 
verder 

Parkinson verschijnselen krijgen  die qua trillen heel veel lijken op Parkinson    het lichaam t/m de 
hersenen zelf  kunnen meer en meer gaan trillen 

de trommelvliezen kunnen bij mensen die meer Laag Frequent ervaren/horen te hard gaan trillen 
beluister de https://www.youtube.com/watch?v=AvWrau4nOq0 
de trommelvliezen gaan dan zó hard trillen dat ze hun uiterste op en neergaande uitslag bereiken 
en dat doet vreselijk veel pijn tot het vanzelf een keer helemaal mis gaat 


‘Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven’ maken ziek    
de term ‘geluid’ blijven gebruiken voor Laag Frequent Hertz Decibel overlast is  
om de Db(A) curve te kunnen blijven toepassen om de overlast weg te manipuleren  
en hen die er last van hebben weg te zetten als ‘rare mensen’ 


de overheid redeneert omgekeerd   zolang wij niet naar het geluid luisteren en geen onderzoek 
doen bestaat het probleem niet     alle rapporten van het RIVM staven dit betoog want in 1996 
bracht VROM al een Nota uit over het gevaar van Laag Frequent geluid

artsen dienen wakker te worden en niet alleen te denken aan hun omzet of gesubsidieerde deel 
onderzoekjes    ga je lijdende patiënt serieus nemen en bestudeer dit fenomeen
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aangezien gedegen onderzoek naar wat Laag Frequent met het menselijk lichaam doet al vele 
decennia bewúst wordt tegengehouden door de overheid en de gesubsidieerde medische 
gemeenschap zou een vrij mens zich kunnen en ook dienen te gaan afvragen waarom dat zo is 

 

naar 5G is ook géén écht onafhankelijk onderzoek gedaan door de overheden   welke overheden 
ook niet onafhankelijk zijn    de enige onderzoeken zijn van de fabrikanten zelf      en iedere 
antenne en smartphone levert in potentie nagenoeg Staande Hertz Frequentie Energie Golven   


omdat velen zijn ingedut beseffen ze niet dat er al vele decennia Sonic Weapons zijn    wapens die 
werken op basis van geluid   oftewel wapens die werken op Hertz Golven en dB sterkte hetgeen 
hen hun kracht geeft 

zo wordt volgens zeggen   over de officieel allang weer gesloten installaties zoals H.A.A.R.P.  in 
Alaska verteld   dat het communicatie teststations zijn maar kunnen ze veel meer  

   

 

Geluidswapens maken extreem krachtige geluidsgolven en kunnen de trommelvliezen van een 
doelwit verstoren of vernietigen en ernstige pijn of desoriëntatie veroorzaken. Dit is meestal 
voldoende om een persoon uit te schakelen. Minder krachtige geluidsgolven kunnen ervoor zorgen 
dat mensen misselijkheid of ongemak ervaren. Het gebruik van deze frequenties om personen uit 
te schakelen is zowel opgetreden in speciale anti-burger operaties als in crowd control 
instellingen. 

De mogelijkheid van een apparaat dat frequentie produceert die trillingen van de oogbollen 
veroorzaakt - en dus vervorming van het gezichtsvermogen - werd gesuggereerd door 
paranormale onderzoeker Vic Tandy in de jaren 1990 terwijl hij probeerde een "spookachtige" in 
zijn laboratorium in Coventry te demystificeren . Deze "spook" werd gekenmerkt door een gevoel 
van onbehagen en vage glimpen van een grijze verschijning. Sommige detective-werkzaamheden 
impliceerden een nieuw geïnstalleerde afzuig-ventilator die, volgens Tandy, infrageluid van 18,9 Hz, 
0,3 Hz en 9 Hz genereerde. 

Een lange-afstand-akoestisch apparaat is door de bemanning van het cruiseschip Seabourn Spirit 
gebruikt om piraten af te schrikken die het schip hebben achtervolgd en aangevallen. Meer in het 
algemeen zijn dit apparaat en andere van hetzelfde ontwerp gebruikt om demonstranten en 
oproerkraaiers te verspreiden bij inspanningen voor menigte-controle. Een soortgelijk systeem 
wordt een ‘magnetisch akoestisch apparaat’ ‘De mug’ genoemd. 'Mobiele' sonische apparaten 
zijn in het Verenigd Koninkrijk gebruikt om tieners af te houden van rondhangen in winkels in 
doelgebieden. Het apparaat werkt door een ultra-hoog-frequentie-stoot (rond 19-20 kHz) uit te 
zenden waar tieners of mensen onder de 20 vatbaar voor zijn en zich ongemakkelijk voelen. 
Leeftijdsgebonden gehoorverlies voorkomt kennelijk dat het ultra-hoge toongeluid overlast 
veroorzaakt aan mensen van eind twintig en ouder, hoewel dit volledig afhankelijk is van de eerdere 
blootstelling van een jongere aan hoge geluidsdrukniveaus. 

Geluid met een hoge amplitude (hoogte van de Hertz Golf - dB - volumeknop versterker) van een 
specifiek patroon met een frequentie dichtbij de gevoeligheid-piek van het menselijk gehoor (2-3 
kHz) wordt gebruikt als een anti-inbraakwerend middel. 

Sommige politiediensten hebben degelijke kanonnen tegen demonstranten gebruikt, bijvoorbeeld 
tijdens de G20 Pittsburgh-top in 2009, de Ferguson-onrust in 2014, het Dakota Access Pipeline-
protest in 2016.   

op ongeveer pagina 24 t/m 40 van onderstaande link naar ALLES IN EEN meer gegevens over 
Staand Laag Frequent Hertz Druk Golven

https://www.narcistenbuster.nl/wp-content/uploads/2020/02/ALLES-IN-EEN.pdf


Robbert Huijskens  Lindelaan 18 Een  0652017771  robberthuijskens@gmail.com
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