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Hoe de overheid met ernstige overlast van Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven omgaat 
vergeet ik nu even, nu even over de wetenschap en dit hang ik aan de spreuk van mijn vriend 
John Lennox, Emeritus professor University Oxford Mathematics  etcetera..…


“Nonsens is nonsens even if spoken by a scientist.” 


Onlangs verkocht ik iets via Marktplaats en steeds als ik nu nog slaag iets te verkopen lijkt het wel 
of er een apart luchtje aan de koper zit. 


Eerst kreeg ik een tijd terug een gepensioneerd politie rechercheur die een dure Canon 
fotocamera van mij kocht en duidelijk geen verstand had van zo’n camera. 

Wel heel bijzonder met mijn achtergrond en schrijven over; Justitie Nederland Corrupt.

Tijdens het bijgaand gesprek dat niet over de camera ging maar wel waar ik allemaal over schrijf 
de gepensioneerde rechercheur mij waarschuwde met; “pas wel op dat jij je pensioen wel haalt.”   


Nu onlangs, mijn Zeiss verrekijker op Marktplaats gezet. 

Terwijl wij schrijven en zaken bekend maken over de Db(A) nonsens in combinatie met de Staande 
Laag Frequent Hertz Druk Golven, wilde de bieder de verrekijker zelf ophalen. 

De koper bleek een gepensioneerd wetenschapper die bij TNO en later bij de Universiteit van 
Wageningen had gewerkt. Ik noem die persoon maar even meneer Dobbelheer.

Deze wetenschapper had ook een link met eerst Sara Lee. Sara Lee werd later weer 
overgenomen door Unilever.  

Toen Dobbelheer binnen liep kwam, ging het gesprek niet over de kijker maar over de Laag 
Frequent overlast en deze empirisch denkende wetenschapper had per direct al dé absolute 
oplossing; “Antigeluid, had het me eerder verteld dan had ik de apparatuur meegenomen, ik heb 
alles thuis in huis. Dan heb je er geen last meer van.”


Ik liet aan meneer Dobbelheer de afbeelding van de kort geleden 
gemaakte opname zien en hij zei; “dan moet ik wel de Hertz zien”

En ik vroeg; “hoe los je deze Hertz muur dan op met tegengeluid?”  
Dobbelheer gaf geen antwoord op die vraag. Maar stelde wel; “als je 
het niet hoort heeft je lichaam er ook geen last meer van.” En ook; “je 
moet niet alles geloven.”  


Ik vond een blogspot van Joost Heremans uit 2006. (er zijn meerdere Joost Heremans’en)

Deze Joost was student aan ‘De Nayer’ hoge school voor wetenschap en kunst. Tijdens het derde 
semester van de academische bachelor kreeg de student een project toegewezen. Joost koos 
volgens zijn blogspot voor ‘antigeluid’ en wist er in 2006 duidelijk veel meer van dan de aan TNO 
& Universiteit van Wageningen gelieerde wetenschapper Dobbelheer.  


http://heremansjoost.blogspot.com/2006/11/antigeluid_03.html

Antigeluid is een misleidend begrip. Geluid is enerzijds het geheel van door het menselijk oor 
waarneembare trillingen. Dit wordt vaak verward met anderzijds de natuurkundige beschrijving van 
geluid als trilling van luchtmassa met als karakteristieke grootheden de frequentie, drukvariatie en 
het vermogen. 
Natuurkundig gezien is het in principe niet mogelijk om een vermogen met een negatief vermogen 
op te heffen, eenvoudigweg omdat dat laatste niet bestaat. Wel is het mogelijk om de amplitude 
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van de luchtdrukvariatie op bepaalde plaatsen te verminderen door een luchttrilling toe te voegen 
met een inverse amplitude. Het vermogen wordt niet verminderd, de luchtdruk wel maar de 
stroomsnelheid van de luchtdeeltjes neemt ter plaatse daardoor wel toe. Omdat het menselijk 
gehoor grotendeels drukgevoelig is en ongevoelig voor luchtstroming lijkt het geluidsvermogen 
daardoor te verminderen.    

Laat je denken niet verneuken, Universiteit ‘De Nayer’ bestaat echt en is onderdeel van de 
Katholieke Universiteit Leuven. 

Joost begreep het medio 2006 als derdejaars student aan De Nayer al beter dan de Nederlandse 
overheid en wetenschappers anno 2020.

Het daadwerkelijk verneuken door overheid en wetenschap vindt plaats binnen Nederland.


Het is met een muur aan Hertz golven zoals de UGS-
Norg fabriceert als bijproduct praktisch niet haalbaar, je 
leeft dan (als het al kan omdat Hertz-golf en anti-Hertz-
golf in alle opzichten perfect synchroon moeten 
plaatsvinden) feitelijk in een storm tussen de muur en 
de tegenmuur. 

  


De redenatie is empirisch correct en tegelijkertijd nonsens en nonsens is en blijft nonsens. 


Joost Heremans beschrijft het fenomeen ‘geluid’ net als ik nu doe aan de hand van Hertz, 
drukvariatie en vermogen.  Zeg maar datgene wat de Nederlandse-overheid en -wetenschap niet 
onderzoekt en gezien de nota van het Ministerie van VROM uit 1996 sinds 1996 ook bewúst niet 
verder onderzoekt en alleen maar complex en moeilijk over zit te doen.


Er zijn ook al mensen die aan Staand Laag Frequent Hertz Druk Golven lijden en steeds zieker 
worden, welke geadviseerd wordt een hoofdtelefoon te dragen waarop een vaste Hertz toon 
frequentie wordt weergegeven. Dat lijkt de overlast op hoorbaar niveau te verlichten om de 
simpele reden dat die vaste hoorbare toon harder klinkt dan de zachtere Laag Frequent Hertz 
Golven maar zoals Joost Heremans dat zo mooi omschrijft gaat het om de drukvariatie & het 
vermogen. 


De geproduceerde stofwolk van complexiteit en nodeloos moeilijk doen over simpele zaken is een 
vast kenmerk van mensen met de narcistische persoonlijkheidsstoornis of hen die bewust 
misbruik maken van die methoden maar dan siert dat hun gedrag bepaald niet.

Onder dat soort gedrag liggen namelijk steevast andere versluierde belangen.


Wat middels de Db(A) normering wordt weggehouden is exact de drukvariatie & het vermogen van 
de Hertz Golven in het Laag Frequent gebied waar velen qua horen minder gevoelig voor zijn 
maar  wel degelijk ook aan onderhevig zijn als constante factor, die het lichaam van de mens kan 
aantasten. 


Een van de effecten is enorme vermoeidheid omdat het lichaam gaat vechten tegen de constante 
hoor- en onhoorbare overlast en dat de nachtrust verstoord en zelfs tot slapeloosheid kan leiden. 
Dat dit niet wordt onderzocht heeft te maken met de groot industrie en klimaat beheersing 
waarvan het reduceren van de bevolking een onderdeel uit maakt.


Voor hen die zich verdiepen in de achtergrond van de Club van Rome, op basis van oudere 
gegevens en niet de gemanipuleerde indoctrinatie gegevens uit deze tijd, zal zelf conclusies 
kunnen trekken.       


Als je gewoon even gaat verdiepen in de wetenschappelijke achtergronden van de Waterstof 
ontwikkelingen in Nederland door juist ook Shell, kun je ook beredeneren waneer het ten  
uitvoering brengen van dat waterstofgas-plan zo’n beetje aangevangen is en paralel loopt aan het 
tijdperk van Koning Willem-A de Vierde en dat het volk niet relevant is, om van Noord Nederland 
een Europees Hydrogen Tankstation inclusief ondergrondse waterstofgas opslag te maken en 
iedere wetenschapper kakelt naar de mond van bij hen waar het geld vandaan komt.
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Afkomst Urgenda oprichters; Ministerie van Economische Zaken.

Onderzoekers naar Fibromyalgie hoor je niet, hoogstens bezig met fondsenwerving voor eigen 
deelonderzoekjes waar ze zelf beter van worden. 

Naar 5G is geen neutraal onderzoek gedaan en dan blijft ook het feit dat je de neutraliteit van de 
onderzoekers eerst ook dient te onderzoeken. 

Neem de zogeheten onafhankelijke meetinstituten die voor de overheden en Shell de metingen 
verrichten, zij doen gerust onderzoek naar Laag Frequent overlast met de Db(A) curve  hetgeen 
toch echt valt onder de Nonsens is nonsens stelling. 


Het feit dat de wetenschap en overheid geen onderzoek doen naar Staand Laag Frequent Hertz 
Druk Golven gegenereerd door warmtepompen, windturbines en de groot industrie zoals 
ondergrondse gasopslag zegt wel degelijk iets want ‘niets doen’ is ook een keuze, een bewuste 
keuze. Ook binnen de wetgeving heb ik dit fenomeen meegemaakt, dat de Staatssecretaris van 
Justitie inzake mijn onterecht ingenomen wapenverlof geen beslissing nam, dan zegt de Wet dat 
het nemen van geen beslissing dé beslissing is.

Dat er dus géén onderzoek wordt gedaan naar wat Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven 
met de mens doen, is ook een genomen beslissing mét gevolgen voor de volksgezondheid.  

Narcisten Buster is iemand die dan nadenkt over het waarom die keuze tot niets doen, wordt en is 
genomen en daarover autonoom gaan nadenken zouden meer mensen dienen te gaan doen.


Ga eens kijken welk plan Shell nu sinds eind 2019 wél op hun website heeft staan inzake 
Hydrogen, oftewel waterstofgas en wie de partners daarin zijn. Onder andere het bedrijf uit de 
Verenigde Arabische Emiraten(VAE) TAQA waar het Nederlands Koninklijk Huis zo’n warme band 
mee heeft. In 2012 heeft Hare Majesteit Beatrix samen met Kroonprins en Maxima nog een 
staatsbezoek gebracht aan de VAE, in 2013 werd Willem-A de Vierde Koning gekroond. 
In 2015 opende TAQA uit de VAE de nieuwe ondergrondse gasopslag in het lege veld Bergermeer 
te Alkmaar en verkoopt zij aardgas wereldwijd, in mei 2015 kwam de derde compressor van de 
UGS-Norg gereed  die niet nodig was voor het bereiken van 7 miljard M3 gasopslag vanaf 2011 

t/m 2016 dus waar is die dan wel echt voor? 

Alles ondersteund door Wiebes, Rutte, wetenschappers en dat alles toch zó ingewikkeld is. 


Wie denkt nu écht dat die Waterstofgas-bussen in Groningen van de één op de andere dag 
aanwezig waren….!?

Daar is een voorbereiding van vele jaren aan vooraf gegaan; een enorm algoritme van verzwegen 
genomen beslissingen en o.a. al die windturbine’s horen bij dat waterstofgas-plan. 

Waarom is op de website van Rijkswaterstaat in de uitleg van de opknapbeurt van de Afsluitdijk 
niets vermeld over de simultane aanleg van waterstofgas-leidingen…

Dat hele gelul van PFAS, zonnepanelen, warmtepompen en paniekzaaierij over de opwarming van 
de aarde waarom wij met spoed -mini voorbeeldland- moeten worden is gelul en de Wetenschap 
werkt alleen voor de wereld der Adelhouders (Adel & aandeelhouders) want daar komt hun 
verdienste vandaan.  
Wetenschappelijke artsen die de Eed van Hippocrates niet meer volgen maar alleen nog bezig zijn 
met rijk worden over de rug der zieken, apotheken die postorderbedrijven zijn geworden voor het 
buitenland.  

Een plan dat geeft dat de oude mens steeds zieker wordt en de medische geldwolven en 
verzekeraars die de lijdende mens tot het laatst financieel kunnen blijven uitmelken en zelfs de 
botten na de dood nog kunnen verwerken tot beendermeel voor de landbouw of je eigen tuintje. 

Kijk mamma, de bloemetjes bloeien weer mooi dit jaar op het beendermeel van opa.


Laag Frequent wapens  ook sonische-wapens genoemd zijn allang een realiteit en worden ingezet 
tegen burgers, Israel heeft die ook, Hitler begon er al een beetje mee te experimenteren.  
Normen en waarden, who care’s, alleen de narcistische waarden van macht en geld doen er nog 
toe. (het woord ‘sonisch’ dan wel ‘sonic’ is een versluier-woord voor ‘geluid’. Het merk ‘Sonos’ 
voor bekende speakers is een afgeleide naam). 


4G en 5G werkt op dezelfde basis van Hertz, vermogen en des mogelijk druk die de mens niet 
zien kan. De vraag naar 5G wordt gecreëerd, zo wérkt de economie die de aarde kapot maakt.

De Club van Rome en meer groepen zien decimeren van bevolking als oplossing van het 
klimaatprobleem. 

Welke behoefte ligt er werkelijk onder 5G en hoe werkt de narcistische manipulatie daarin.
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Is 5G een sonic-weapon?

Narcisten vertellen namelijk altijd dé waarheid maar op een wollige versluierde onbegrijpelijke 
manier. Ik kan nog niet uitleggen waarom narcisten dat doen, op de een of andere manier om hun 
eigen geweten nog te kunnen sussen of zichzelf goed te praten maar niet te vergeten is; 

hun afwijkende manier van ‘beyond’ genot.


In de seksualiteit valt zulk genot onder de ‘parafilieën’, de ‘afwijkende behoeften’, mensen die niet 
op normale erotisch wijze kunnen genieten samen met een gelijkwaardige partner. 

Simpele voorbeelden zijn Marc Dutroux en Jeffrey Epstein maar zijn de huidige Leidinggevenden 
op jouw werk ook met een soort macht-parafilie besmette personen?  

Welke idioot of idioten hebben ooit bedacht dat mensen überhaupt ‘leidinggevenden’ kunnen zijn 
voor werknemers of opdrachtnemers!

Heel veel leidinggevenden worden monsters vanuit hun machtsdrang en genieten ervan hun 
macht te kunnen uitoefenen op en over anderen. 

Beséf dat heel veel concentratiekampen zijn geleid door ‘dat soort leidinggevenden’ en wie de 
geschiedenis nog niet vergeten is weet wat die ‘leidinggevenden’ toen gedaan hebben en  
een van die dingen is anderen psychisch breken. 

In heel veel hedendaagse bedrijven worden dit soort zieke ‘leidinggevenden’ bewust door de 
directie ingezet. Is de term ‘leidinggevende’ bedacht door het UWV of de belastingdienst….?

De term alleen al geeft het oud Nederlands koloniaal misbruik weer en dat van de handel in 
slaven; “ik ben jouw leidinggevende en ik bepaal jouw bewegingsruimte. Ik ben jouw 
leidinggevende dus jij doet wat ik zeg!“  Lijden-Gevende!


De moderne leidinggevende ziet medemensen vaak als persoonlijke slaaf.

De Club van Rome werd in 1968 opgericht, in 1972 kwam de film Soylent Green op de markt die 
een voorspelling gaf voor 2022.

Ga films eens anders bekijken, muziek anders beluisteren en zie jij daar versluierde 
boodschappen in die jou allang hebben voorbereid, geïndoctrineerd, op wat er komen gaat.

 

Voor hen die nog wakker zijn zie je heden al heel veel zaken die overeenkomen met…..

de massa denkt dat Narcisten Buster alleen maar tegen heilige huisjes aan poogt te trappen. 

Zelfs Koning Willem-A de Vierde weet beter, die zegt dat dwarsdenkers nodig zijn voor het in 
stand houden van een democratie.
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