
7 oktober 2022

Geadresseerden: 
Tweede-Kamer der Staten-Generaal,

Commissie Economische Zaken en Klimaat; K.P. Piri (PvdA), L. van Raan (PvdD), 

J. Thijssen (PvdA), W.R. van Haga (Groep Van Haga), B.J. Eerdmans (JA21), R.M. Boucke (D66), 
R.M. Leijten (SP), S.P.A. Erkens (VVD), P.A. Grinwis (ChristenUnie), C. Stoffer (SGP), 


S.C. Kröger (GroenLinks), H. Bontenbal (CDA) & griffier commissie EZK.


Op straffe van het risico van het u beledigen ga ik u, mede op advies van politie en Nationale 
Ombudsman bekendmaken dat de Democratie bewijsbaar door de mand is gevallen en ik in de 
Commissie van EZK grootschalig toegepaste ‘Cognitieve Empathie met belofte’ zie plaatsvinden.


Ik schrijf u aan omdat dit als Nationale Narcistenbuster mijn taak is en ik u democratisch uitdaag 
iets te doen maar tevens heel goed besef dat u niets zult doen, al zou u dat zuiver democratisch 
beschouwd wel behoren te doen, de door de Minister van Justitie bedachte geuzennaam 
Onwelriekende Reuzel draag ik enigszins aangepast dan ook met trots als geuzennaam jegens de 

nep-democratie als De Onwelriekende Narcistenbuster. 


Deze brief gaat gedragingen bij de naam noemen, geheel volgens de door de Forensische 
Psychiatrie gegeven therapie aan delinquenten en bevat waar nodig duidelijk en grof taalgebruik. 
Zoals Putin duidelijker dan de NAVO sprak ‘a spade is a spade’ oftewel ‘het is oorlog’.


Stelling; De Democratie in Nederland is geen democratie maar een ‘beheer instrument’ van de 
belangen van de Bilderberg von Lippe-Biesterfeld Corporation, een familiebedrijf waar u middels 
uw afgelegde eed uw ziel aan verpatst heeft.


Het hele proces van motie 32 813 gevolgd hebbende heeft u samen met Minister Rob Jetten & 
Arcadis onderzoeker Erik Koppen ingenieur master of science met o.a. zijn specialisme op 
vibration/trilling het ware gezicht van het beheersysteem Staten-Generaal getoond & bewezen.

Dank daarvoor.

Het voertuig dat u daarvoor gebruikt heeft is het dB(A) bedrog dat voor iedereen die dat wil 
begrijpen begrijpelijk en bewijsbaar indiscutabel bedrog is.


De betreffende motie in Koninklijk Murex blauw;   
 

32 813 

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 

Nr. 731 

MOTIE VAN DE LEDEN ERKENS EN LEIJTEN 

Voorgesteld 15 juni 2021 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat windmolens negatieve effecten kunnen hebben op de leefkwaliteit en gezondheid van direct 

omwonenden; 

overwegende dat het RIVM heeft aangegeven dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de 

gezondheidseffecten van windmolens; 

overwegende dat andere landen strikte afstandsnormen hanteren voor windmolens op land; 

verzoekt de regering, op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van 

verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden; 

verzoekt de regering, de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het verder concretiseren van de 

RES'en, en gaat over tot de orde van de dag. 

Erkens 

Leijten 

Erkens is Volkspartij voor Vrijheid & Democratie, en Leijten is Socialistische Partij. 
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Op vier mei 2019 heb ik dit 
overlijdensbericht geplaatst op 
mijn website narcistenbuster.nl


Ik zal u in deze brief meenemen 
naar het feit van de nep-
democratie waar u voor werkt.

De tekst van dit oude bericht —> 
spreekt voor zich en de hele gang 
van zaken achter motie 32 813 
spreekt hélaas boekdelen over 
mijn gelijk. 


Mijn gevoel is misselijkheid.

Niet omdat ik ongelijk kreeg van 
de rechter, dat is koren op mijn 
molen, maar omdat ik bewijsbaar 
gelijk heb.

 

Deze brief gaat mee in het hoger 
beroep dat wij zullen indienen bij 
de Raad van State die zich pal 
onder de macht van de 

CEO & CFO van de Bilderberg 
von Lippe-Biesterfeld Corporation 
bevindt.


De wettelijke weeg normering voor geluidsoverlast met de dB(A) norm is bedrog. 

Dit bedrog wordt bewust in stand gehouden vanaf 1967 (UNESCO wetenschap) en vanaf 1979 
(Nederlandse Wetgeving).


De Haagse politiek is tot een perverse brei geboetseerd na drie kabinetten Rutte.

De wettelijke weeg standaard voor ‘geluid’ is dB(A) weighting maar de term ‘geluid’ dekt niet de 
lading van overlast, de overlast en gezondheidsaantasting wordt veroorzaakt door en bestaat uit 

Hertz vibratie/trilling. De verzwegen wetenschappelijk ontkende als ook indiscutabele waarheid.  


Ik ga nu niet alles herhalen wat ik inzake het dB(A) bedrog al heb vastgelegd in een berg stukken 
die allemaal mee gaan naar de Raad van State inclusief deze brief. 

Ik leg u alleen even uw functioneren jegens de motie 32 813 nr.731 uit;


Wat al vanaf de bekendmaking door UNESCO inzake Extreem Laag Frequent Hertz Golven, dan 
wel Infrasoon geluid, dan wel LFG wordt gedaan is met name de waarheid over de ‘Hertz DRUK’ 
van LFG onder de term ‘geluid’ inkapselen en verbergen.


De belangen achter die inkapseling is dat heel veel industrie, maar ook windturbines en 
buitenunits van warmtepompen en nog heel veel meer verboden zou moeten worden omdat de 
Hertz Druk Golven van ‘lage geluiden’ ongezonde trillingen veroorzaken die mensen langzaamaan 
steeds zieker maken. Deze ongezonde trillingen staan evenwel haaks op economische belangen.


Ik heb geen vertrouwen meer in de overheid en de Commissie EZK en Minister Jetten en 
ingenieur Erik Koppen hebben nu eindelijk onbedoeld bevestigd hetgeen ik al tijden beweer, dus 
dank voor uw vanzelfsprekend onbedoelde inzet. 


In de hele inspraakprocedure inzake de uitbreiding van de druk van de UGS-Norg, hetgeen een 
direct belang is van de Bilderberg von Lippe-Biesterfeld Corporation, zei de Landsadvocaat tegen 
de Raad van State inzake onze ernstige overlast van en door de UGS-Norg ‘los dit op, gebruik 
welke meting dan ook maar los dit op’, want de Landsadvocaat keek in wat stukken van onze 
hand en begreep dat wij op ramkoers lagen met de Staat, oftewel met de Bilderberg von Lippe-
Biesterfeld Corporation.
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Eerst even iets verduidelijken, iets dat ook ingekapselde info is.

Er wordt veel ‘beweerd’ en ‘aangenomen’ maar wat is de ‘werkelijkheid’. 

Over de werkelijkheid wordt dan weer peper en zout gestrooid in de zin van ‘nee de koning heeft 
geen macht’ en aldus is er een Constitutionele schijnwerkelijkheid gecreëerd.   


In de cognitief beloofde democratie zit geen voelen en geen empathie en dan wordt er verteld; 
Grondwettelijk is de koning het staatshoofd en maakt hij deel uit van de regering. Ook heeft hij een 

rol in de kabinetsformatie en het wetgevende proces. Hij moet elke wet ondertekenen om deze in 

werking te doen treden. Onder de Staten-Generaal verstaan we de Tweede en Eerste Kamer 

gezamenlijk. Formeel is er dan ook sprake van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Beide Kamers kunnen tevens in Verenigde Vergadering 

bijeenkomen. Verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd. Dat is in 

Nederland de koning of de koningin. Daarnaast bestaat de rijksoverheid oftewel de centrale 

overheid ook nog uit alle ministeries, de rechterlijke macht, Hoge Colleges van Staat, 

adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen. Het parlement (de Staten-Generaal) controleert 

de regering. Ministers leggen in het parlement verantwoording af over hun beleid. 

	 Wat vanwege inkapselen wordt weggelaten voor de bevolking is het Statuut Voor Het 
Koninkrijk dat bóven de Grondwet staat en wat feitelijk de Statuten van de Bilderberg von 

Lippe-Biesterfeld Corporation zijn. De Ministers zijn de afdelingsmanagers en de Tweede Kamer 
Leden fungeren als ‘de bonden’ voor het personeel (burgerbevolking / slaven).


Okay, terug naar de druk en de trillingen die gepaard gaan met druk en dus ook met geluidsdruk. 


Toen de schadelijkheid van extreem lage bas geluiden in de jaren 60 van de twintigste eeuw 
wetenschappelijk werden ontdekt sloeg de vlam in de angst-pan van de industriële belangen, 
zeker omdat de nep-democratie als bezwering tegen revoluties was ingezet. Dus gingen 
managers samen met frauduleuze op geld beluste wetenschappers aan de slag met het 
bedenken van een formule waaronder de overlast werd ingekapseld en opgeborgen, dat 
resulteerde in het dB(A) weighting bedrog.  


Inmiddels zijn fake geluid wetenschappers en industrie  ware circus artiesten geworden inzake het 
wereldwijd in stand houden van het dB(A) bedrog. 

Het RIVM weet allang hoe de waarheid ligt, alleen dat vertellen zij niet aan ‘de bonden’ bij 
technische briefings. Het RIVM maakt namelijk onderdeel uit van het sub-management van de 
Bilderberg von Lippe-Biesterfeld Corporation.


Toen de NAM (Shell) uitbreiding van de druk wilde van de opslag capaciteit van de UGS-Norg 
gebruikten ze niet meer de hoeveelheid in miljarden kubieke meters maar in ‘druk’, ‘compressie’. 
Ik zelf ben daar ook een tijdje ingetrapt. Bij druk verhoging gaat de hoeveelheid opslag namelijk in 
het kwadraat omhoog, dat weten de ingenieurs van de Commissie van EZK veel beter dan ik dat 
weet, …  toch.

1 bar druk in een autoband verhogen van 2 bar naar 3 bar betekent een verdubbeling van de 
hoeveelheid ge-compenseerde lucht. Voor aardgas dat in de ondergrond van de UGS-Norg wordt 
geperst betekent een verhoging van de druk dus veel meer dan een kale kubieke meter als 
formaat van de opslag ruimte/volume.

Bij de UGS-Norg ondergrond is er onuitgesproken dus wellicht sprake van fracken, ieder jaar weer 
zoveel druk erin en druk eraf, de aardbevingen komen vanzelf, net als in Groningen. In onze 
huurwoning gebeurt nog niet zoveel maar die veranderd wel langzaam, deuren gaan anders 
sluiten of gaan ineens vanzelf dicht omdat er scheefheid ontstaat.     


Windturbines, buiten warmtepompen (ook airco’s), de UGS-Norg installatie maken allemaal lage 
Hertz trillingen die onder de dB(A) weighting ‘als wat een jongeren groep gemiddeld horen kan’ 
ingekapseld en verborgen gehouden. 


De motie 32 813, nr. 731 is eigenlijk heel simpel en sturend, de gewenste oplossing staat er al in; 
‘afstandsnormen bepalen’ met gebruik maken van het woord ‘gezondheid’ zonder iets met die 
gezondheid te doen, vervolgens wordt er ‘gesteld’ dat het geen gezondheidseffecten heeft en 
worden de leugen rekenformules daar weer op gestapeld. Het is zo’n simpele methode als je die 
door hebt. Het dB(A) bedrog is namelijk voor iedereen begrijpelijk te maken. 
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Tijdens de behandeling van de motie op 28 september 2022 werden er nog wat loze woorden aan 
vuil gemaakt, verder niets, want er was een nieuw rapport gemaakt op basis van dB(A) bedrog.    

 

Het gezondheidsaspect wordt in het rapport van Erik Koppen eigenlijk verwaarloosd. Wel wordt er 
zes maal gewag gemaakt van ‘trilling’, zes maal min of meer copy-paste werk;

Polen en de Duitse deelstaat Beieren hanteren de ruimste afstandsnormen, namelijk 10 x de 

tiphoogte. In Polen is deze afstandsnorm gebaseerd op een opinieartikel dat beschrijft dat bij een 

brand in een windturbine na een blikseminslag tijdens een hevige storm, sommige brandende 

fragmenten zich tot ongeveer op deze afstand zouden kunnen verspreiden. In de onderbouwing 

van de Poolse wet is aangegeven dat ook het visuele aspect bij de afstandsnorm van belang is en 

dat de beschikbare informatie over geluid, infrageluid, elektromagnetische straling, trillingen, 

slagschaduw en lichtschitteringen is geanalyseerd. De afstandsnorm in Beieren is ingesteld om de 

natuur en het imago van het platteland te beschermen en om visueel overweldigende effecten te 

voorkomen.  
Kijk zelf maar in PDF en toets ‘trillingen’. 


Minister Rob Jetten van Klimaat & Energie (dan wel zijn ambtenaren) lult er nog wat oplos met;

Omwonenden van (toekomstige) windparken maken zich zorgen over hun gezondheid & 

Het gaat daarbij met name om geluidhinder, waarvan bekend is dat dit kan zorgen voor (stress-

gerelateerde) gezondheidsklachten.  
Wat opvalt is dat de overlast ingekapseld wordt weggezet als psychosomatisch, want wat is dan 
de oorzaak van ‘stress’. Uitleggen is alleen zinvol bij serieuze oplossingsgerichte aandacht.


Arcadis specialist Erik Koppen is deskundige op gebied van trillingen, want trillingen zijn Hertz 
trillingen en zijn dé basis van wat ‘geluid’ is. Maar het zal wel niet in de opdracht aan Arcadis 
zitten ook iets te vinden van lage bas trillingen want dát is de oorzaak van alles dat ingekapseld 
dient te blijven. 


De ‘Controlerende’ Tweede Show Kamer slikt alles dat in belang van de Bilderberg von Lippe-
Biesterfeld Corporation is voor zoete oranje koek. 

Het is allemaal fake democratische oranje space cake.


We hebben aangifte willen doen tegen het dB(A) bedrog maar de politie wilde dat niet, verwezen 
ons naar de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De Tweede Kamer heeft niets met de 
waarheid gedaan, niet omdat wij die hebben ingebracht (onze vermeende gekrenktheid) maar 
omdat de Tweede Kamer niets met de gepresenteerde werkelijkheid hebben gedaan. 


De rechtszaak ‘verzoek andere weighting toepassen, Minister EZK’ was op Prinsjesdag 20 
september 2022.  De uitspraak kwam reeds op 27 september 2022, handjeklap werk. 

De behandeling van o.a. de motie 32 813, nr. 731 vond plaats op 28 september 2022.

Het gevoel dat ik heb, is net als een naaste waarvan je weet dat die stervende is en tóch als 
diegene die je liefhebt dan feitelijk sterft, breekt dat misselijk diep voelen door van dat wat je zag 
aankomen en dan daadwerkelijk daar is, de koude dood als het ware dat wat je lief had weg doet 
varen. In diepe droefheid voel ik me als slaaf van de Bilderberg von Lippe-Biesterfeld Corporation 
gevangen door haar corrupt managementen en corrupte ‘bonden’. 

 

En uh, doe eens een ongewenst onderzoek naar de basis onder de opwarming van de aarde 
heden op basis van de wetenschappelijke kennis waar Nicola Tesla de basis legde met zijn  
moordwapen waarmee nu na verdere 
wetenschappelijke uitwerking mogelijk de aarde 
wordt opgewarmd, namelijk krachtige Extreme 
Low Frequency.


De Murex maakte overigens weer een heel raar 
bochtje midden op de Atlantische Oceaan, 
misschien stormde het of Twijfelde de 
aandeelhouders wéér of die nog wel naar de 
Eemshaven moest. 
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Verder adviseer ik hen die het überhaupt nog interesseert op Youtube eens de Amerikaanse firma 
Alpha Sound te bezoeken alphasound.tech, speciaal voor mensen met ingenieurs intelligentie die 
functioneren op cognitieve empathie op belofte niveau, oftewel nep-empathisch zijn. 

Bij Alpha Sound krijg je uitleg over de werkelijkheid gepresenteerd voor geluid-overlast-dummies. 

Luister en bekijk ook hun video Things you didn't realize about bass... until now. (link)

Youtube kanaal ALPHA SOUND-YouTube (link) voor de werkelijke wetenschappelijke kennis.


Het feit dat de Minister van Justitie & Veiligheid weg kan komen met haar typering ‘onwelriekende 
reuzel’ over Tweede Kamer Leden laat zien dat de kern-basis van het fatsoen van de Overheid 
volledig is doorgerot. 

Ik schreef en schrijf daar al ettelijke jaren over. Dus ga gerust door met The show must Go on. 


DE PERVERSE OVERHEID 

Ik ben vanaf april 1997 begonnen met het analyseer traject i.v.m. een frontale botsing met Justitie 
Nederland. In de afgelopen 25 jaar ben ik tot de keiharde conclusie gekomen dat de Nederlandse 
Democratie pervers is want de democratie blijkt een nep-democratie te zijn, feitelijk dictatoriaal, 
niet als aanname maar als keiharde feitelijke waarheid. 

Pervers in de betekenis van tegenovergesteld. 


Terugkijkende op die ‘frontale’ met Justitie Nederland is mij gebleken dat het gedrag binnen 
Justitie Nederland meer op een bordeel lijkt met de Minister als de uitbater, hetgeen 

Dilan Yeṣilgöz-Zegerius onlangs bevestigde met haar vertelsel dat ettelijke Tweede Kamerleden in 
haar denken ‘onwelriekende reuzel zijn van welke maar ontdaan moet worden’. (aanzetten tot)

In een ware Democratie dient het omgekeerde van de stelling van Dilan Yeṣilgöz-Zegerius aan de 
orde te zijn, van zo’n Minister dient een ware democratie zich te ontdoen met afzetting.


Hetzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor een Minister President die dusdanig geperverteerd is 
geraakt dat volgens de Premier een van de betreffende Tweede Kamerleden de opmerking van de 
Minister van V&J maar dient te zien als ‘humor’. Dat is Premier onwaardig pervers gedrag.


Op mijn website narcistenbuster.nl heb ik onder tabblad ‘De glashelder corrupte Rechtspraak’ 
diverse artikelen staan, waaronder; ‘Die Wahrheit, derde editie’ met als subtitel;

‘Bordeel Justitie Nederland’, gepubliceerd in december 2018.

En waarom word ik niet aangepakt door geperverteerd Justitie Nederland, omdat ik wél de 
waarheid spreek én de harde bewijzen heb dat, toen die frontale botsing in 1996 plaatsvond het 
verhaal toch wel anders in elkaar stak, de waarheid ingekapseld diende te worden en Justitie 
daarom in 1996 uit hun nood zélf maar valse-kinderporno heeft gemaakt. (niemand reageert)


Het is nu oktober 2022 en de Tweede Kamer heeft samen met Rob Jetten en de zoveelste nep 
wetenschapper en het RIVM het bewijs geleverd dat zij als vertegenwoordigers van de democratie 
een grote fraude blijken te zijn ten bate van het geld en WEF belangen, oftewel in plaats van een 
democratie een criminele organisatie is. 

Je ziet dat aan het keiharde feit dat zij en nog heel veel mensen om hen heen de waarheid 
omtrent wat genoemd wordt ‘geluidsoverlast’ blijven inkapselen, verbergen en verhullen. 

Het mooie van dit bedrog is dat het door iedereen die daarvoor even de moeite zou nemen ook te 
snappen bewijsbaar bedrog is, het bewijs is gewoon om ons heen, als je het maar zuiver duidt / 
uitlegt / leert begrijpen.


LFG, Laag Frequent Geluid overlast is in 1979 doelbewust ingekapseld onder de dB(A) wetgeving 
ten bate van de industrie. Feitelijk is LFG gewoon normaal bas geluid dat zich overal om ons heen 
bevindt en dat is ook geen probleem. Het probleem ontstaat op termijn als het er nagenoeg 
continu is en omdat het minder goed hoorbaar is, is de minder hoorbare sterkte (kracht) juist zo 
gevaarlijk en ongezond, juist omdát het voor velen onhoorbaar is en het er toch wel degelijk is via 
trillingen in de lucht die een bepaalde energie in zich hebben en het lichaam verkrachten. 

Nogmaals, kijk de hierboven al genoemde video van Alpha Sound en volg ook de instructies, dus 
gebruik een koptelefoon die ook 20 Hertz kan weergeven (dus geen Apple phone oortje of zo).
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Met de Motie 32 813 nr. 731 van de VVD samen met de SP werd de koers al bepaald in de motie, 
namelijk aansturen op een afstandsnorm en ik stel dat een afstandsnorm lulkoek is omdat naast 
het zicht en de slagschaduw de essentie van wat wordt benoemd als ‘de geluidsoverlast’ de 
Staande (nagenoeg continu) Laag Frequent Hertz Druk Golven (trillingen) zijn welke onder de 
dB(A) weighting inkapseling verborgen- en buiten beeld- worden gehouden. 


Reeds twee dagen na het uitbrengen van het Arcadis rapport Afstandsnormen Windturbines van 
Erik Koppen op 19 april 2022 had Minister Rob Jetten zijn brief aan de Tweede Kamer der Staten 
Generaal al af op 21 april 2022 en daarmee nam hij de Tweede Kamer Commissie van EZK de 
wind uit de windturbines, er werd niets toegezegd, er zou meer onderzoek gedaan moeten 
worden door het RIVM en geluidsoverlast was gewoon geluidsoverlast en had geen 
noemenswaardige gezondheidsproblemen dan mogelijk alleen wat stress. De oplichter… 


De Tweede Kamer Commissie stelde bij de behandeling op 28 september dan ook weinig tot 
geen kritische vragen aan Minister Rob Jetten ‘en gaat door met de orde van de dag’. 


UNESCO maakte al in 1967 bekend dat krachtig infrasoon geluid (dus niet of amper hoorbaar) 
schadelijk is voor de gezondheid. Infrasoon geluid wordt met de dB(A) weighting Wetgeving 
ingekapseld en verborgen en het RIVM wéét dat ook alláng. Iedereen zwijgt.


Wij hebben aan de Commissie Tweede Kamer EZK met twee brieven (3 feb en 7 feb 2022) bekend 
gemaakt waar het écht om gaat, die brieven heeft de Commissie kennelijk naast zich neergelegd.


Ik ga nu het antwoord van het RIVM van 6 januari 2022 copy-paste weergeven over wat het RIVM 
weet en ons in hun antwoord e-mail bevestigde over dB(A) & LFG, oftewel infrasoon geluid 
oftewel gewone lage tonen;


Geachte heer Huijskens en mevrouw van Velzen, beste Robbert en Lianda,  

Met dank voor uw reactie.  

Uit uw mail vermoeden wij dat u (ernstige) hinder ondervindt door LFG. Helaas geldt dit voor een 

flinke groep Nederlanders. Begrijpelijk dat dit heel vervelend is.  

Hoewel u niet expliciet vermeldt wat u bedoelt over de dB(A)-weging, denken dat u doelt op het 

feit dat deze weging minder geschikt is om LFG te meten. In ons meest recente rapport over LFG 

zeggen we hier het volgende over:  

blz 16: Consequentie van het gebruik van een A-weging is dat op totaal geluidniveau de bijdrage 

van LFG relatief klein zal zijn. Door met een dB(A) te meten kan dan ook geen duidelijk uitspraak 

gedaan worden over de aanwezigheid van LFG. Naast de gevoeligheid voor het gehoor is volgens 

Vercammen (1990) bij lagere frequenties eerder kans op hinder bij dezelfde luidheid van het geluid. 

De A en C-wegingen houden geen rekening met deze extra kans op hinder.  

Blz 18: Normen voor machines en grenswaarden van omgevingsgeluid zijn gericht op een dB(A)-

niveau. Dat betekent dat een geluidmeting met het A-filter wordt uitgevoerd. Het A-filter is een 

nabootsing van het gehoor van de mens. Zoals in Figuur 1 valt af te lezen, zijn voor lagere 

frequenties (toonhoogtes) steeds hogere geluidniveaus (harder geluid) nodig om het geluid te 

kunnen detecteren. Op het dB(A)-niveau heeft LFG slechts een geringe bijdrage, of anders 

verwoord: doordat mensen relatief slecht in staat zijn LFG te horen filtert het A-filter (dat zoals 

gezegd gebaseerd is op het menselijk gehoor) een aanzienlijk deel van het LFG uit de meting. In 

een meting waarbij in dB(A) wordt gemeten, heeft de hoeveelheid LFG weinig invloed. Dit 

betekent dat er bij een dergelijke meting weinig informatie beschikbaar is over de hoeveelheid 

aanwezige LFG.  

Blz 20: 

Door de toename van (aangedreven) installaties in en om woningen zoals balansventilatie, 

warmtepompen en airconditioning ligt het in de lijn der verwachting dat LFG afkomstig van deze 

bronnen zal gaan toenemen. Ook zijn veel maatregelen gericht op het verminderen van het dB(A)-

niveau aangezien normen in dB(A) zijn gesteld. Door het ontbreken van normering voor LFG of 

bijvoorbeeld een normering in dB(C)-niveau ontbreekt het aan stimulans om LFG emissies te 

verminderen.  

Doordat voor LFG-metingen, net als bij metingen voor geluid in het algemeen, vaak gebruik wordt 

gemaakt van de dB(A)-setting (A-gewogen filter) heeft de hoeveelheid aanwezige LFG beperkt 
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invloed. Omdat normering van emissies tevens in dB(A) wordt gesteld is er geen aanleiding om 

LFG te voorkomen.  

Blz 43: Bij geluidmetingen en normering van geluidemissies vaak gebruik wordt gemaakt van de 

dB(A)-setting (A-gewogen filter). Dit heeft tot gevolg dat er bij een dergelijke meting weinig 

informatie beschikbaar is over de hoeveelheid aanwezige LFG.  

Kortom, we zijn ons bewust van de beperkingen van de dB(A)-weging om LFG  

Kortom, we zijn ons bewust van de beperkingen van de dB(A)-weging om LFG adequaat weer te 

geven. In de praktijk zie je momenteel grofweg twee manieren van meten: 

1. Als bekeken wordt of aan de wet wordt voldaan, dan wordt de dB(A)-weging gebruikt. Dit komt 

doordat voor de Wet Geluidhinder (1979) is afgesproken om dat zo aan te pakken. In de praktijk zal 

dit dus betekenen dat er soms in werkelijkheid meer LFG aanwezig is dan uit de meting zal blijken. 

2. Als er specifiek naar LFG gezocht wordt, dan worden ook vaak andere wegingen of geen 

weging toegepast. Die metingen geven een realistischer beeld van de hoeveelheid LFG op een 

specifieke plek.  

Tot slot, het RIVM is een kennisinstituut. Wij doen onderzoek in opdracht van de overheid en 

adviseren de overheid. Wat wij niet doen is dingen voorschrijven, ook maken wij geen beleid, dus 

ook geen wetten. Wij baseren onze conclusies uitsluitend op wetenschappelijk onderzoek.  

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,  

Met vriendelijke groet,  

Expertise Centrum Geluid (ECG), RIVM  
   

Dit betekent dat bij overlast door windturbines, warmtepompen en draaiende compressoren en 
dergelijke er, minimaal gewogen dient te worden met de dB(C) weighting en eigenlijk gewoon 
zoals natuurlijk geluid ook werkelijkheid  IS vlak gewogen dient te worden, of-te-wel zónder een 
bedrog weighting. 


Het interessante aan die video van Alpha Sound is dat zij al demonstreren vanaf 20 Hertz en dat 
hoor je niet maar zie je wel, al is door ‘tegengeluid techniek’ de trilling (druk) zo goed als 
geneutraliseerd. Maar de presentator legt uit dat bij tegengeluid je dat alleen kunt bereiken met 
één Hertz frequentie tegelijkertijd, oftewel het werkt wel bij 20 Hertz maar indien op 20 Hertz 
ingeregeld niet bij 19 en ook niet bij 21, dus zoek je bij het opwekken van tegengeluid het beste 
gemiddelde. 


In geval van onze overlast door en van de UGS-Norg is tegengeluid ondoenlijk omdat het Hertz 
Frequenties betreft vanaf 5 t/m 40 Hertz en nog hoger en je voor iedere Hertz Frequentie een 
separate contra luidspreker moet hebben plus evenzoveel computers en technici die dat systeem 
continu dienen te beheren / bedienen omdat de binnenkomende overlast ook fluctueert.


In het rapport van Arcadis wordt Laag Frequent overlast in casu gezondheid afgedaan als ‘niet 
aan de orde’ en tevens is het gehele rapport wederom bepérkt met het dB(A) weighting bedrog, 
oftewel voor Laag Frequent Geluid overlast is het een 100% nonsens rapport waar Minister Rob 
Jetten weer garen bij spint en de Tweede Kamer welk garen weer voor zoete koek slikt. 


Mijn analyse van perverse ervaringen en het pervers Justitie Nederland heeft mij na 25 jaar 
analyseren geleidt naar de ontmaskering van de Nederlandse perverse democratie, oftewel de 
conspiracy 1848 van de nep-democratie, en de waarheid van de dictatuur zichtbaar gemaakt.

En dat er protesterende burgers waren die op 20 september 2022 naar de glazen koets riepen 
‘WEF-hoer’ en meer, dat snap ik dus wel, dat moeten onwelriekende reuzel burgers zijn geweest.

Misschien moeten we dat soort verfoeilijke burgers in hamburger tenten biologisch opbakken en 
aanbieden als ‘op LNG vers gebakken reuzel-burgers’, komt de dictatuur ook tot haar Koninklijke 
WEF doelen van minder-burgers naar meer besparing op de grondstoffen zodat de corporate 
families meer grondstoffen voor hun eigen inkomsten over houden voor hún nageslacht. Een 
beetje zoals ‘de Titanic zinkt en dan is het eigen familie eerst’, het ware sustainable target. 

  

De politie wilde de aangifte dB(A) bedrog niet aannemen, we moesten het bij de Nationale 
Ombudsman voorleggen, pûh… 


Ben er maar trots op Tweede Kamer Commissie EZK & Rob Jetten & ing. Erik Koppen & 

Ombudsman Reinier van Zutphen, lang leve de Perversie, drie maal hoera, hoera, hoera.
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DE DUISTERE DRIE 

Psychopathie, psychopathische persoonlijkheidsstoornis en soms ook primaire en secundaire 

psychopathie is een zeldzame persoonlijkheidsstoornis waarbij de gewetensfunctie, die zich in de 

baby- en peuterfase ontwikkelt, achterblijft in de ontwikkeling of geheel niet tot stand komt. De 

stoornis komt voor bij minder dan of ongeveer 1% van de wereldbevolking. Psychopathie maakt 

met machiavellisme en narcisme onderdeel uit van de duistere drie. 
Wat schijt ik inmiddels op schoolboek-geleerdheid. Het is niet 1% maar minimaal 83,3% van de 
bevolking die op mindere of meerdere wijze lijdt aan ‘de duistere drie’. 


Ik werd weer wakker met een aanvulling op de brief aan de Tweede Kamer Commissie EZK, met 
het woord SADISME werd ik mee wakker.

Beetje snuizen op wikipedia doet dan wonderen, ‘De Duistere Drie’.


Beste Thierry Baudet van FvD, jij doet iets verkeerd, namelijk;

Jij hebt als Tweede Kamer Lid vaker in toespraken /lezingen in de Tweede Kamer het woord 
'machiavellisme' gebruikt maar verzuimd dat in de Tweede Kamer voor het publiek te ‘duiden’.

Ik verwijt jou dat ‘niet duiden’ niet omdat ik het wel snap, het is al prachtig dat jij het woord 
meermaals gebruikt hebt. Jij bent echter op basis van je afgelegde Eed aan de Koning, slaaf van 
de koning, je hebt je aan de dictator ‘verbonden’. 

Ik ben op basis van de Grondwet geen slaaf van de koning, al vindt de koning dat wel op basis 
van Het Statuut Voor Het Koninkrijk’.   

Het is in ieder geval niet vreemd dat Dark-66 & Vera Veldkamp de pik op jou hebben. 


Een klein rekenmodel; 66:3 = 12 x 2 (2 duistere zessen) = 24 kamerzetels voor het duistere D66.


Door die fucking eed aan de King ben jij Thierry niet meer volledig vrij, sorry, je hebt levenslang. 
Volgens mij hebben de meeste Tweede Kamerleden niet door wat zij doen als zij Tweede Kamer 
Lid worden en even formeel de Eed aan de Koning denken af te leggen. Ja, ze leggen hun eigen 
ziel als het ware af, ze verbinden zich inhoudelijk aan de ziel van de King en NIET aan het volk.

In een democratie hoort daarom geen Eed aan een dictator, dat op zich laat de waarheid al zien. 


Ik kan dus wel publiekelijk dieper ingaan op dat 'machiavellisme' want ik heb geen Eed afgelegd 
aan de King, mijn Eed betreft mijn eigen trouw aan mijn eigen innerlijke ziel. 

Ik doe dat ‘duiden’ niet eens zelf, anderen deden dat op Wikipedia, zo gauw ik wat meer geld heb 
ga ik platform Wikipedia financieel wat meer ondersteunen.  


Ik heb van dichtbij nogal wat gekken meegemaakt in mijn leven en kon bepaald gedrag steeds 
‘net niet snappen’ hetgeen veroorzaakt werd doordat de kennis mij ontbeerde.

Nu ik de sleutel van hun geheim heb gevonden snap ik ook waarom die fuckers zo’n hekel aan jou 
hebben Thierry, jij scheldt ze indirect steevast uit voor ‘machiavellisten’ en als je een machiavellist, 
dan wel narcist bij zijn/haar kern van de macht grijpt (macht, geld, geslachtsdeel, gedrag) gaan zij 
in de tegenaanval.  Dus aan mij de eer datgene dat jij steeds roept ‘machiavellisme’ te duiden 
omdat ik geen slaaf ben van de King.


Niccolò Machiavelli, zoek het zelf maar op beste reuzel-ham-burgers, Machiavelli is Grondlegger 
van de moderne politieke wetenschap. Een van Machiavelli’s boeken; ‘De Heerser’. 


De donkere triade is een psychologische theorie van persoonlijkheid, voor het eerst gepubliceerd  

door Delroy L. Paulhus en Kevin M. Williams in 2002, die drie opmerkelijk aanstootgevende, maar 

niet-pathologische persoonlijkheidstypen beschrijft: machiavellisme, subklinisch narcisme en 

subklinische psychopathie. Elk van deze persoonlijkheidstypes wordt ‘duister’ genoemd omdat elk 

wordt geacht kwaadaardige eigenschappen te bevatten.  

De duistere drie of duistere driehoek (dark triad) zijn de aversieve subklinische 

persoonlijkheidstrekken machiavellisme, narcisme en psychopathie en hun samenhang.  

Sadisme wordt soms wel gezien als aanvulling op deze drie tot dark triad. Het concept is 

afkomstig van Delroy L. Paulhus en Williams. 

narcistenbuster.nl  / 8 13

http://narcistenbuster.nl


7 oktober 2022

Paulhus en Williams onderzochten in hoeverre de drie trekken met elkaar overeenkwamen of zelfs 

gelijk aan elkaar waren, zoals wel werd geopperd. Hoewel zij overeenkomsten vonden, waren er 

ook verschillen. De enige overeenkomst in de big five is disagreeableness (onaangenaamheid). 

Psychopaten hebben laag neuroticisme (emotionele instabiliteit), terwijl machiavellianen en 

psychopaten een lage consciëntieusheid (geweten Mark Rutte met liegen naar zijn eer en 
geweten) hebben. Juist de overeenkomsten maken het interessant de trekken tezamen te 

onderzoeken. 

Eureka Thierry, dankjewel voor jouw machiallistische gedrag tip!

Ik heb geleefd onder ‘duister driehoeksgedrag’ miste net het aspect machiavellisme in 
driehoeksverband met kwalijk narcisme en de psychopathie en dus met de duistere driehoek. 

Lijders aan de duistere driehoek zijn mijns inziens synoniem aan de hel, als Satan zelf even niet 
thuis is dansen zij hun circumplexe dans.  De complexiteit van hun soort is verschrikkelijk, je hoeft 
als je de duistere driehoek eenmaal snapt alleen maar naar het gedrag van bepaalde leiders te 
kijken en je ziet het onmiddellijk, helemaal fucking-macht-gestoord en verschrikkelijk ingewikkeld 
én de duistere driehoek is zeer besmettelijk omdat die macht geeft, oftewel het kern probleem 
van de mensheid op aarde. 


Psychopaten staan vooral bekend om hun veronachtzaming voor de sociale en morele normen, 

waarbij ze vaak relaties hebben die zich kenmerken door geweld, uitbuiting of verleiding. Ze zijn 

niet tot nauwelijks in staat om empathie en berouw te voelen en reageren vaak abnormaal op 

angst en pijn. Andere emoties worden vaak oppervlakkiger gevoeld dan door niet-psychopaten. 

Psychopaten hebben geen respect voor de sociale en morele normen, omdat zij niet beïnvloed 

worden door gevoelens als schuld, wroeging en soms ook angst. 

In 1941 publiceerde Hervey Cleckley het boek The Mask of Sanity, waarin hij zestien criteria voor 

de psychopathische persoonlijkheid gaf. Robert Hare, een vooraanstaande Canadees 

psychopathie onderzoeker, ontwikkelde in de jaren zeventig van de 20e eeuw een vernieuwde 

checklist, de Hare Psychopathy Checklist. Deze checklist wordt vrijwel altijd gebruikt voor het 

meten van psychopathie. 

Psychopathie staat niet meer in de hedendaagse classificatiehandboeken van de algemene 

psychiatrie (zoals de DSM), maar de term wordt wel gebruikt in de forensische psychiatrie. Er zijn 

zowel overeenkomsten als verschillen met sociopathie oftewel antisociale persoonlijkheidsstoornis 

(AsPS), die voorkomt bij ongeveer 4% van de wereldbevolking. (nonsens, veel meer)

Sadisme is plezier hebben aan of genoegen beleven aan het opzettelijk pijn doen of vernederen 

van een mens of dier. In strikte zin gaat het hier om genotsbeleving aan de macht die de sadist 

heeft ten opzichte van het slachtoffer. 

Ik herhaal; 


In strikte zin gaat het hier om genotsbeleving aan de macht die de sadist heeft ten opzichte van 

het slachtoffer.


Ik herhaal breder;


Het circumplexe persoonlijkheidsmodel. 

De duistere drie of duistere driehoek (dark triad) zijn de aversieve subklinische 

persoonlijkheidstrekken van machiavellisme & narcisme & psychopathie en hun samenhang. 

Sadisme wordt soms wel gezien als aanvulling op deze drie tot dark triad. Het concept is 

afkomstig van Delroy L. Paulhus en Williams. 

Paulhus en Williams onderzochten in hoeverre de drie trekken met elkaar overeenkwamen of zelfs 

gelijk aan elkaar waren, zoals wel werd geopperd. Hoewel zij overeenkomsten vonden, waren er 

ook verschillen. De enige overeenkomst in de big five is disagreeableness. Psychopaten hebben 

laag neuroticisme, terwijl machiavellianen en psychopaten een lage consciëntieusheid hebben. 

Juist de overeenkomsten maken het interessant de trekken tezamen te onderzoeken. 
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De duistere drie zijn ook uitgezet op het circumplexe persoonlijkheidsmodel, waarbij narcisme 

richting friendly-dominant ligt, machiavellisme richting hostile-submissive en psychopathie richting 

hostile-dominant. Ander onderzoek zoekt machiavellisme juist bij arrogant-calculating. 

Het interpersoonlijk circumplex of de interpersoonlijke cirkel is een model dat het gedrag ten 

opzichte van andere mensen beschrijft. Het gedrag wordt uitgedrukt in twee dimensies, veelal 

agency of dominantie enerzijds en verbondenheid of affectie anderzijds. De combinatie hiervan 

leidt tot een cirkelvorm. Het is echter geen dichotoom model, maar een continuüm, zodat gedrag 

in de meeste gevallen binnen de uiterste cirkel van extreem gedrag zal vallen. Het model kreeg zijn 

grootste bekendheid door Timothy Leary en door cirkelvorm met mogelijke punten daarbinnen 

waardoor het gezien kan worden als schietroos, is het ook bekend als de roos van Leary. Leary 

gebruikte deze term zelf echter niet en sindsdien is het model verder geëvolueerd. 

Hoewel de hoek van de vector belangrijk is om het soort gedrag te bepalen, geeft de lengte de 

mate van gedrag weer. Hoe verder naar de buitenkant, hoe onaangepaster het gedrag en hoe 

groter de weerstand of sociale allergie blijkt te zijn die opgewekt wordt. 

Er zijn vele verschillende vormen waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de zwakke en sterke 

variant. De zwakke variant is de interpersoonlijke cirkel waarbij de persoonlijkheidstrekken 

weliswaar cirkelvormig zijn uitgezet, maar waarbij de onderlinge positie daarbij weinig betekent. De 

sterke variant is de circumplex waarbij de onderlinge posities aan strikte geometrische 

voorwaarden op basis van een interpersoonlijke theorie voldoen. 

Het model moet niet gezien worden als een simpel stimulus-respons-behaviorisme waarbij gedrag 

slechts volgt uit de signalen van de omgeving. Het zelfbeeld, de eigen motieven en behoeften 

spelen ook een belangrijke rol. Het model kan echter wel dienen om een beeld te krijgen van de 

mate van iemands socialisatie. 

Afwijkingen kunnen het gevolg zijn van een beperkte sociale vaardigheid met weinig begrip van 

wat interpersoonlijke situaties vereisen, moeite om de eigen behoeften en motieven te 

communiceren en moeite om de behoeften en intenties van anderen te begrijpen. 

Zoek de verschillen dan wel de overeenkomsten….


Machiavellisme is een persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie 

en misleiding te gebruiken om het geïsoleerd eigenbelang te dienen en gaat gepaard met een 

cynisch wereldbeeld. Een machiavellist ontbeert niet noodzakelijk emoties en moraal, maar is wel 

goed in staat tot emotionele en morele ontkoppeling. Met narcisme en psychopathie behoort het 

tot de duistere drie. Psychologen Richard Christie en Florence Geis muntten dit syndroom doordat 

zij trekken herkenden uit het politieke machiavellisme van Niccolò Machiavelli. 

Mensen die deel uit maken van de duistere driehoek worden heel onaangenaam pissig van de 
werkelijkheid.


Ga ik nu ook nog even ‘oorlog voeren’.
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De geplande & georganiseerde duistere driehoek Aardgas-Oekraïne-LNG-oorlog 

LNG werd al in de jaren 70 van de vorige eeuw ontwikkeld. Ik vond een oude video over een 
jettisoning (ontkoppelen lading) test van een grote LNG tanker, de SS Gadila. De SS Gadila werd 
besteld in 1972 en voltooid in 1973. Het LNG schip ging in 1973 in de vaart en werd uit de vaart 
genomen om in 1986 te worden verkocht. In 1986 verwierf ‘Brunei-Shell’ Gadila en hernoemde 
het schip ‘Bekalang’ (Maleis, benodigheden?).

Bij het Staatsbezoek januari 2013, oftewel het Multinational Koninklijk Huis bezoek van de 
Bilderberg Von Lippe-Biesterfeld Corporation heeft de CEO/CFO van de Corporation iets 
ondertekend dat met Brunei-Shell te maken had. Op 30 april 2013 werd Alexander Koning.


Bilderberg groep, opgericht door wijlen Prins Bernhard Von Lippe-Biesterfeld,

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de 
verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten en Europa. Initiatiefnemers waren onder 
andere de Pool Józef Retinger, Unilever-topman Paul Rijkens, de Belgische ex-premier Paul van 
Zeeland en prins Bernhard. Er was stille-goud-strijd, een machtsverschuiving stond op het spel.


Onder druk van de ‘internationale gemeenschap’ (de Verenigde Staten) moest de Staat hun 
kolonie Nederlands-Nieuw-Guinee (Dynastie Oranje-Nassau) (Staatshoofd Koning van Nederland) 
in 1962  opgeven. Mede op informeel aandringen van Prins Bernhard begonnen de VS meer druk 
uit te oefenen op de Nederlandse regering om in te stemmen met rechtstreekse onderhandelingen 
met Indonesië. Ook daar had Paul Rijkens wat invloed. 

Wat is weggehouden in de geschiedschrijving is de Grasberg op Nederlands Nieuw-Guinea 
waarin zich de grootste goudvoorraad ter wereld bevond, een bedreiging voor de macht van USA. 


New-York was vroeger Nieuw-Amsterdam. Er is een enorme link tussen de Verenigde Staten en 
Europa. De uitrol van LNG nam een enorme vlucht het laatste decennium. Ook Koninklijke Shell 
deed enorm haar best en in 2019 werd de Shell-Prelude operationeel tussen Australië en 
Indonesië, alleen de Shell-Prelude kampt met nogal wat storingen en tegenslag, wie weet zelfs  
sabotage.  

Putin van dat kleine landje in Oost Europese, Rusland, ging vanaf 2011 & 2012 via de Nord-
Stream 1 gasleiding via Duitsland concurrerend aardgas leveren aan Europa. In 2018 werd de 
Nord Stream 2 gebouwd, nog meer concurrentie voor LNG uit de Verenigde Staten en voor 
Koninklijke Shell was aanstaande. De druk op de EU werd door de VS opgevoerd, de VS wilde 
niet dat Europa afhankelijk werd van Russisch aardgas. De ware grond was en is gewoon eigen  
economisch belang van de rijke Amerikaanse corporate families. 


Paralel aan dat belang liep ook het belang van de plannen van het WEF, het Wereld Economisch 
Forum met haar Great Reset om grondstoffen te sparen voor de rijken der aarde en daarvoor 
moeten er van heel veel mensen ‘reuzel-hamburgers gemaakt worden’, of beter humaan geruimd 
worden. Een van de vele methoden is het opwarmen van de ionosfeer met de ELF zenders waar 
het Noordelijk halfrond mee vol staat, hetgeen door de ‘circumplexe duistere drie’ stikstof wordt 
genoemd. De Duistere Drie zijn de krankzinnige mensen behept met een circumplex van 
machiavellisme & narcisme & psychopathie en dat geeft sadisme.


Herhaling; In strikte zin leidt de combinatie machiavellisme narcisme & psychopathie tot de 

genotsbeleving aan de macht die de sadist heeft ten opzichte van het slachtoffer.

Kauw hier even goed op…  

Ik weet uit persoonlijke ervaring als gewezen langjarig slachtoffer hoe dat werkt; Het gebeurt voor 
je ogen en je snapt het niet, je mist de verbinding en met name de dialoog met de ander mist of 
wordt met een vracht gaslighting teksten zwaar vertroebeld door die circumplexe andere. De 
circumplexe krankzinnige geniet het meest als die ziet dat het slachtoffer niet doorziet hoe die 
door de circumplexe krankzinnige wordt verneukt en het kick gevoel van macht dat dit de 
krankzinnige geeft is hun bevrediging. De circumplexe krankzinnige machiavellistische 
narcistische & psychopaat wordt uiteindelijk meer een uitvoerend ‘ding’ en verlangt van anderen 
dat die ook als een ‘ding’ worden.  In 2013 heb ik fotografische portretten gemaakt van een 
circumplex krankzinnige machiavellistische narcistische psychopaat en de digitale verzamelmap 
noemde ik toen volledig intuïtief: ‘ding’. 
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Zolang je geen notie hebt van wat circumplexe krankzinnige machiavellistische narcistische 
psychophatie is kun je geen ene reet snappen van het wereldtoneel noch van de politiek en dit zo 
uiten is géén verwijt noch als belediging bedoeld, je mist dan gewoon ingekapselde informatie.


Er werd een opzet gemaakt. Of Putin in januari 2021 met zijn live presentatie tijdens de Davos 
conferentie het WEF plan verstoorde oprecht was of een dubbelrol is weet ik tot op de dag van 
vandaag niet.  Ik weet wel dat die oorlog die door Rutte ‘onze’ oorlog wordt genoemd, niets met 
mij noch met mijn vrouw te maken heeft, het is een oorlog om de macht over de energie ten bate 
van ‘de duistere drie’ krankzinnigen ten koste van burgers. 


Acteur Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky werd volgens 
mij via de bekende CIA systemen op het Paard van 
Oekraïne gezet, een moderne versie van het bekende Paard 
van Troje.   En wie kwam er uit dat paard van Troje, de 
NATO & de WEF politici en die lieten de goed betaalde 
Volodymyr Oleksandrovytsj Zelensky namens hén een 
oorlog voeren als afleidingsmanoeuvre voor de 
economische gas oorlog in combinatie met het behalen van 
de WEF doelen.  (afbeelding; pixabay, fromsalih)


Gaat die Paard van Troje gedachte té vér.

Leer mij het genot (keiharde vloek) van die circumplexe 
krankzinnige machiavellistische narcistische 
psychopatische ‘dingen’ kennen.

Alleen al Rutte die Minister Dilan’s ranzigheid verdedigde 
met ; ‘hap niet zo, dat is humor’ zegt veel over zijn mate van 
‘duistere drie’ krankzinnigheid.

Krankzinnigheid aan de macht geeft dat ZIJ oorlog voeren 
om nog meer macht, het is HUN oorlog, niet de mijne. 


Het is nog zo middeleeuws als de pest ook het volk op te 
offeren om middels manipulatie het volk ‘HUN’ oorlog uit te 
laten voeren voor ‘HUN’ bevrediging van genot der macht. 


Ik heb lang nagedacht over de rol die Putin speelt, ik weet het nog steeds niet. Wellicht heb ik de 
kennis van Putin inzake de ‘duistere drie’ overschat, of hij speelt een enorme dubbelrol vanwege 
het WEF en is psychisch zelf toch ook van ‘de duistere drie’, de geschiedenis zal het later tonen.


In ieder geval vaart het vlaggeschip van de adelhouders van Shell, de Murex vol met LNG gekocht 
van de Amerikaanse familie Morgan op dit moment ‘ergens’ naar toe. 

Als Putin nou eens niet aan de foute zijde van de toekomstige geschiedenis staat, zijn trots, de 
Russische Cruiser Moskwa, het vlaggeschip van de Russische Oostzee Vloot, is net als 
waarschijnlijk voor de Nord Stream 1 & 2 geldt, met hulp van de NAVO naar de kelder van de 
Oostzee gejaagd. Putin zal vermoedelijk geen kernwapens gebruiken maar de NAVO (naar in de 
media gemeld wordt) vermeldt via Fox News op 3 oktober 2022;  ‘De NAVO heeft naar verluidt de 

leden gewaarschuwd dat de Russische onderzeeër Belgorod niet langer leek te opereren vanuit 

zijn Witte Zee-basis, waar hij sinds juli actief is. 

Ambtenaren waarschuwden dat Rusland mogelijk 

van plan is om het "Poseidon" -wapensysteem van 

Belgorod te testen, een drone uitgerust met een 

atoombom waarvan Rusland beweerde dat hij in 

staat is een "radioactieve tsunami" te creëren, 

volgens Italiaanse media.’


De Murex vaart nu vol met LNG op de Noordelijke 
Atlantische Oceaan, de Nord Stream 1 & 2 zijn 
vernietigd. Foto (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)


Verschrikkelijk ‘mooi’, dat LNG en HUN oorlog.
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7 oktober 2022

Dan te bedenken dat zowel de Amerikanen als de Russen (en meer landen) Europa bevrijd 
hebben van Hitler. En ó ja, da’s waar ook, dB(A) Weighting bedrog heeft dezelfde Hertz Golflengte 
als de ‘stikstof’ zenders op het Noordelijk Halfrond die de ionosfeer als kachels kunnen 
opwarmen. Zo verschrikkelijk-‘mooi’ die circumplexe dingen.

Maar het kán dus zelfs ook zo zijn dat Volodymyr & Vladimir béiden circumplexe KNMP hebben, 
elkaar ’s avonds over een geheime lijn ff bellen en aan elkaar vragen ‘en, hoe was jouw dag?’

Kauw er maar op, of niet, who cares.


Naar wens te downloaden gratis PDF bestanden;


‘Die Wahrheit, derde editie’ met als subtitel; ‘Bordeel Justitie Nederland’, december 2018.


RIVM e-mail inzake LFG, 6 januari 2022.


Aangifte / productie dB(A) bedrog LEE 21 / 2543 WET, 


Bijlagen behorende bij dB(A) bedrog LEE 221 / 2543 WET

 

(denk ook aan de strandende walvissoorten door LFG overlast van zee windturbine parken, ach, 
who cares, jullie redden de wereld, de natuur en het leven als de bestiën)


Alle stukken staan online, ook de aangifte dB(A) bedrog en de bijbehorende bijlagen waaronder 
die aan de Commissie EZK. narcistenbuster.nl & laagfrequent-bromtonen.nl 


Mijn twee extra cadeautjes zijn nog;

19 september 2022 (link)


VERGIET ME NIET 




en op 2 oktober 2022 (link)


the encapsulatin   principle 

En … ik vind dat Minister Kuipers van VWS van overheidswege jaarlijks 

aan iedere burger een gratis tube pijn verstillende zalf voor de anus dient te 
verstrekken vanwege het vele verneuken van de burger door de verzamelde 
Rijksoverheid met daarop een leuk logo van de 

Bilderberg von Lippe-Biesterfeld Corporation. 


In FPK taal;

Dat de ingekapselde martelende ELF / LFG trillingen ook maar 

heel diep en hard en langdurig moge inwerken op úw gezondheid,


Groet van De Onwelriekende Narcistenbuster
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