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8: Wat gebeurt er volgens ons eigen praktijk onderzoek dat nu drie jaar beslaat 

Gedurende die drie jaar hebben wij een camper kunnen lenen om de staande bas geluiden van de 
UGS-Norg af en aan te kunnen ontvluchten. De kracht van de Hertz Druk golven die de UGS-Norg 
genereert zijn zo krachtig dat mijn vriendin in een cirkel met een radius van zo’n 10 km in de auto 
in haar lichaam al kan ervaren dat we dichterbij komen als we weer naar huis rijden. 


De mens is in de geest van de huidige tijd en denken qua balans tussen geest en lichaam zo ver 
van zichzelf weg geraakt dat velen niet meer voelen met hun lichaam maar alleen nog denken met 
hun hoofd. Het voelen met hun lichaam hebben ze geleerd te negeren, ze hebben zich daarvan 
afgewend en volgen klakkeloos wetenschappers en Overheden. 

Het is een gedeeltelijk fysieke en psychische afstomping in dit tijdgewricht. 


Het spectrum waarin ”geluid” zich bevindt is vele malen groter en het beslaat ook de Hertz 
Frequenties van het licht dat we zien, alsook de Hertz golven van bijvoorbeeld 5G en Wifi.

Licht heeft Hertz frequenties van 450 t/m 750THz en het gaat nog veel verder.

Veel mensen snappen niet eens meer dat bijvoorbeeld internet via een kabel netwerk wordt 
aangevoerd en denken dat er geen internet is zonder WiFi.

 

Wat doen die Ultra Lage Hertz Frequenties, oftewel geluid van 0 t/m 30 Hertz met het menselijk 
lichaam, nou weinig, de meeste mensen horen het niet of niet bewust tenzij….  het STAAND is.


In de combinatie met de geleende camper hebben wij kunnen experimenteren, praktijk onderzoek 
gedaan naar hoe en waar onze lichamen reageerden. 

Met name mijn vrouw heeft een fysieke hooggevoeligheid en achteraf hebben we kunnen terug 
redeneren waar zij haar Chronische Vermoeidheid heeft opgelopen.  

 

Tevens heb ik lang niet de gevoeligheid van mijn vrouw maar ontwikkel ik vanaf 2017 nu 
onderhand hetzelfde soort overlast symptomen als mijn vrouw al had. Zij was wat opgeknapt na 
een verblijf in een vakantie woning en toen zij daarna 2015 nabij de UGS-Norg kwam te wonen, 
werd er bij onze navraag verteld dat de NAM geen overlast gaf, maar zij werd weer zieker en 
steeds zwakker. 


Velen vernemen die lage staande hertz druk golven niet maar ondergaan die wel, hoe hard ze die 
ook ontkennen of niet bewust kunnen horen of denken dat de ander een wappie is.

Ik heb door mijn oude vak een uitstekend gehoor ontwikkeld en hoor de lage frequenties weer 
beter dan mijn vrouw en mijn vrouw voelt ze weer beter dan ik, een unicum. Tevens reageert mijn 
lichaam wel hetzelfde als dat van mijn vriendin maar weer op andere Hertz druk en andere 
frequenties. 


In augustus 2020 is er een zoveelste rapport uitgebracht door het Ministerie van VWS; Factsheet 
Laagfrequent geluid. Een broddelwerk dat langs de kant van de waarheid en onwaarheid heen 
glijdt en zelfs de kennis van iemand als Maria Alves-Pereira verkleint door alleen het woord 
“staand” te gebruiken en het verband to wat dat “staand” effect betekent gewoon uit de context 
van het factsheet weg houdt en weg laat zakken in wollige taal.    

Wat doen die geluid wetenschappers nou al vele decennia; ze bedekken de waarheid en de 
Minister van VWS geeft dan een klap op zo’n wollig rapport dat zij dan als Doorwrocht FACT 
Sheet benoemen. Dat de overheid en doorwrochtige nu nóg niet willen snappen en vertellen hoe 
het zit laat weinig keuze; het zijn oplichters.


Wat doen lage staande Hertz Druk Golven met je lichaam; het put het lichaam uit en maakt ziek. 
Allerlei pijnen en ongemakken worden ervaren op verschillende pijnlevels en combinaties, dit is 
afhankelijk van de Hertz Frequentie dat wil zeggen, het aantal Hertz (resonantie) de kracht (druk), 
de tijdsduur (progressief) en de gevoeligheid van het lichaam (individueel/zwakke plekken). 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Enkele lichamelijke ervaringen/symptomen:  
Veel jeuk in neus en in oren (trilhaartjes)	 	 	 Luide stem (over het gedender heen proberen te komen) 
Spontane loopneus, soms ook met bloed vermengt.	 	 Doofheid en ‘dichtgeslagen’ oren

Veelvuldig niezen.		 	 	 	 	 Vanwege het gedreun in de oren niet kunnen slapen 
Neus pulken	 	 	 	 	 	 Druk op de oren en vlak achter de oren op het bot 
Snotterig gevoel	 	 	 	 	 	 Schedelpijn achterhoofd, onder vlak boven de nek  
Droge mond en keel	 	 	 	 	 Klapperende trommelvliezen.

COPD verergerd (veel taai slijm ophoesten) 	 	 	 Fluittonen en suizen in het hoofd

	 	 	 	 	 	 	 Evenwichtsproblemen 
Hoofdpijnen; als een walnotenkraker om het hoofd, achter de ogen, bovenop het hoofd (fontanellen) 
Plotselinge hevige steken op verschillende plaatsen in het hoofd.  
Oogproblemen; oogspieren, pijnsteken, zicht, vermoeidheid, duizelig

Misselijk gevoel in het hoofd	 	 	 	 	 

Kaak en gebitspijnen	 	 	 	 	 Hoge bloeddruk

Tanden knarsen en kiezen klemmen.	 	 	 Benauwd gevoel, adem tekort

Gewrichtspijn in het gehele lichaam.	 	 	 Hartkloppingen, druk op de borst

Spierverstrakking en spierzwakte.	 	 	 	 Lichaamstemperatuur schiet plotseling omhoog.  
Weefsel zet op (bv. onder de voetzolen).	 	 	 Enorme zweet aanvallen 
Zwak en misselijk gevoel in het lichaam	 	 	 Pijnlijk hete handen en voeten

Hevige aandrang om te plassen

Inwendige trillingen voelen, vooral in liggende positie(bed)  
De ademhaling zelf reguleren omdat de trillingen van de omgeving het lichaam beïnvloeden.  
Steeds gevoeliger worden voor geluid.  
Enorme vermoeidheid en steeds meer beperkingen.	 	 Concentratieproblemen 
Verstoord dag/nacht ritme (slaap problemen)		 	 	 	  
Emotionele aspecten zoals verdrietig voelen, boos, geïrriteerd, lusteloos etc.


Veel symptomen verminderen of verdwijnen direct bij het verblijf in een andere omgeving, van 
andere lichamelijke symptomen heeft het lichaam een veel langer tijdsbestek nodig om bij te 
kunnen komen.  
De overlast-symptomen komen ook weer direct op bij aanraking met deze Hertz druk.  
Hierdoor wordt bijvoorbeeld muziek luisteren of een film bekijken, een feest of concert met luide 
muziek bijwonen bemoeilijkt. Ook de harde wanden in het huis weerkaatsen de Hertzgolven 
waardoor een bezoek aan bijvoorbeeld de badkamer zo kort mogelijk gehouden wordt.  
Ook het steeds groeiende mechanisatie leger (o.a bladblazers, gemeente veeg karretjes, kranen, 
vrachtwagens met koelsystemen, landbouwmaterieel dat steeds groter wordt, ventilatoren, 
koelers, allerlei huishoudelijke apparaten, momenteel is overal wel een elektrisch herrie ding voor 
bedacht) zorgt ervoor dat er naast de voortdurende (Staande) overlast van lage tonen een 
resonantie plaats vindt met deze apparaten waardoor het zijn in zo’n omgeving heel pijnlijk en 
vermoeiend is. 


Door de langdurige blootstelling aan LFgeluid, oftewel Staande Laag Frequent Hertz Druk Golven, 
wordt het lichaam op de lange termijn steeds gevoeliger en raak het lichaam overbelast, en dán 
komen de geluid-oplichters in actie.  
Wat ze niet willen begrijpen noch naar willen luisteren is dat WiFi straling dan uiteindelijk ook 
overlast gaat geven aan het lichaam, het is namelijk het lichaam dat gaat protesteren tegen de 
langdurige bas geluiden, niet een zelfdenkend psychosomatisch brein. Het is een teveel aan Hertz 
trillingen waardoor het lichaam vervolgens ook gevoeliger wordt voor andere vormen van Hertz 
Golven, ook de onhoorbare zoals bijvoorbeeld de C2000 masten waarbij ik in de buurt met de 
camper niet slapen kon en de volgende morgen mijn wereld draaide als een carrousel, instabiel 
voelde en zwalkte als een dronkeman totdat na enkele honderden meters verder van de C2000 
mast de symptomen af begonnen te nemen.


Sommige wetenschappers rapporteren en publiceren over zaken die ze zelf niet begrijpen en 
refereren aan rapportages die mensen op een compleet onjuiste manier hebben getest.

Bijvoorbeeld; onderzoekers die mensen met WiFi-overlast plaatsten in een gesloten ruimte en 
zette dan eventjes 5G of WiFi aan-uit en als de geteste persoon dat niet direct voelt zeggen ze 
dan dat zij geen last kunnen hebben want zij hebben niet juist op hun bedacht testje gereageerd. 
Misschien zijn de test personen wel met het stempel “aanstelleritis, fantoom pijn of 
psychosomatisch” naar huis gestuurd.

Zoals Hugo de Jonge, artsen die Ivermectine voorschreven wegzette als kwakzalvers, zetten  
doorwrochte wetenschappers mensen die lijden aan straling weg als fantasten.
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Ik stel dat de NSG de hoofd kwakzalverij instelling is en er zijn er meer.

Veel geluid meet bureau’s durven gewoon niets omdat ze anders geen werk meer hebben van de 
Overheid en bedrijven, de dB(A) leugen moet doelbewust in stand worden gehouden vanwege 
BVDM belangen.  


Die overlast van andere hogere onhoorbare Hertz Druk hebben wij ontwikkeld na langdurige 
overbelasting met Staande bas Hertz Druk Golven en wanneer we dan in een sterk WiFi gebied 
komen is bouwt het zich op, bijvoorbeeld in een grote winkel met LED licht en een sterke WiFi 
voor de klanten, of in sommige supermarkten; dat het zicht vermindert, instabieler voelt en 
naarstig op zoek gaat naar de uitgang. Buiten gekomen en op afstand nemen de symptomen 
weer af. 


Mijn vriendin kan, levende met Staande Bas geluiden van en door de UGS-Norg, nu ook geen 
WiFi meer verdragen van het modem en in de omvormer van de zonnepanelen etcetera.

Dat noemen die geluid kwakzalvers dan psychosomatisch.


Echt overlast-onderzoek zoals wij doorstaan en gedaan hebben doormiddel van langdurige 
vaststelling en beleven, (empirisch onderzoek met vertrouwen op ons lichaam en onderbouwd 
met herhaalde feiten en data), nu de overheid en de Minister van VWS nog…
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