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1 Welkom

2 Huishoudelijk
Locatie + koffie en thee -> 

De eerste keer dat moest huren

Wie een bijdrage kan leveren, wordt op prijs gesteld

Koffie en thee. Andere consumties

Krijg nauwelijks donaties

Je kan altijd vragen stellen. Ivm tijd moet ik soms afbreken.

3 Contact maken
Een van de doelen is contact maken, gegevens uitwisselen

Wees altijd voorzichtig

Informaten zijn overal

Lees de site: https://www.burojansen.nl

4 Programma
Deels interactief, stel vragen als iets niet duidelijk is. 

4.1 Rondje voorstellen, maar hoef je niet te 
doen
Naam hoeft niet, plaats ook niet noemen.

Kan goed idee zijn om te zeggen uit welke regio of provincie je komt.

4.2 Belaging, soorten, wat is het, wie doen het
Nogmaals een samenvatting van de belaging, soorten belaging.

4.3 STOPEG afgelopen jaar waaronder Havana 
Syndrome
Wat is er gebeurd, wat is er gedaan.

4.4 Pauze
Ga met elkaar in gesprek.

4.5 Andere sprekers, vragen en antwoorden
Stel je vraag. Samen beantwoorden. Delen ervaringen. Suggesties.

5 Rondje voorstellen
Na voorstel, vragen stellen. 
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6 Belaging, soorten, wat is het, wie doen 
het

6.1 Wat is de belaging waar we hier over hebben 
precies?
Moeilijk. Er zijn heleboel soorten. Bv workplace mobbing. Relatie stalking.

Prive stalking, volgen. Criminele groepen.

6.2 Wat is het wel: Overheidsdiensten, 
lijst/gesignaleerd
Het systeem Nederland, Belgie, ...

Er zijn verschillende lijsten. Voorbeelden: straatverbod, ex-TBSers

De belaging gaat heel ver, is overal waar je bent, ze laten je weten dat je in de 
gaten gehouden wordt.

6.3 Vormen van belaging
Niet iedereen krijgt hetzelfde pakket. 

Opgedeeld in:

• Groepstalking aka Overheidsstalking

• Aanvallen met Gerichte energiewapens, Engels: Directed Energy 
Weapons (DEW)

• Aanvallen met neurowapens, inclusief RNM = Remote Neural 
Monitoring

6.4 Doel van de belaging
Controle: Blokkeren, verstoren, elimineren.

6.5 Hoe wordt dit doel bereikt?
Psychiatriseren (lees buiten zinnen/depressief te maken). Economisch, werk 
afnemen. Relaties verstoren. Aanzetten om misdaden te plegen. 

6.6 Er is meer: Trainingsobject, 
experimenteren, martelprogramma’s
Een aantal mensen wordt gebruikt om agenten te trainen, of om op te 
experimenteren.

Je persoonlijkheid beinvloeden. Wapens testen, later gebruiken op high 
profile personen.

6.7 Hoe kom je op de lijst?
Via werk, relatie, familieleden, zomaar, willekeurig aangewezen. 

6.8 Hoe weet je dat je op de lijst staat?
Dat laten ze je weten. In het begin met weinig gebeurtenissen. Dat worden er
steeds meer.

6.9 Hoe kom je van de lijst af?
Eigenlijk niet mogelijk. De meeste mensen die dit overleven weten te veel, 
en ze kunnen niet iedereen omleggen. Het kan wel minder worden.
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De misdaden die tegen je gepleegd worden, zijn vaak verschrikkelijk en 
schenden alle mensenrechten. Het mag niet bekend worden.

6.10 Hoe kan het dat wij hier bij elkaar zijn?
Dit gebeurde altijd al, je was kansloos. Maar sinds internet zetten mensen hun 
verhalen op het internet. Die leken op elkaar en zo vonden wij elkaar. 

6.11 Belaging: Groepstalking
Zo oud als de weg naar Rome. Alleen geperfectioneerd. Veel over bekend via 
COINTELPRO.

Je wordt overal gevolgd, bent nooit alleen, NLP, gaslighting, aantal dingen 
gebeuren te vaak

synchronisatie met wat er in jouw leven gebeurt, noise campaigns. Verzin het, 
het wordt gedaan.

Vraag: Gaslighting

Film: Gaslight 1944, emotionele manipulatie. Doel: Je laten twijfelen aan je 
eigen werkelijkheid.

Voorbeelden. Sleutel op andere plaats neerleggen. 

6.12 Belaging: Aanvallen met Gerichte 
Energiewapens
Voor mensen die dit niet kennen, verdiep je in de geschiedenis

Russen al heel lang mee bezig: psychotronische wapens. Lichaam en hersenen.

Uitvinding van radar / microgolf, dit is ook een wapen. 

Amerkaanse ambassade in Moskou, jaren 1970. Wapenwedloop Rusland - 
VS..

• Voice-to-skull, microwave hearing – stemmen horen
• Branden, koken, tranende ogen, electrische douche
• Hoofdpijn, klap met hamer effect, sterren zien
• Druk op borst, hartslagbeinvloeden
• Pijn in organen, lichaam (lopen zitten)
• Boeren, Niesen, Scheten
• Aandrang urineren, ontlasten

Straling gaat door de muur. Je bent nergens veilig.

Aanvallen vanuit huizen, auto’s, zendmasten, vanuit de lucht.

6.13 Belaging: Aanvallen met neurowapens, incl.
RNM
RNM kan al heel lang gedaan worden. Reageren op verandering in 
hersenactiviteit. Steeds verbeterd.

Neurowapens voor hersenmanipulatie. Sinds 2008, James Giordano.

• liedje zingen verband met je leven op dat moment.
• Gedachten forceren. 
• Je bent op een andere plaats in je huis, of buiten(?)
• Kunnen ze je gedachten lezen?
• Kunnen ze door je ogen kijken?

Als je dit niet weet dan ben je kansloos. 

Heb jij een eigen wil? Hoe weet je dat?

Copyright 2022 Peter Mooring / STOPEG Pagina: 4 van 8



7 Wie doen het, zijn erbij betrokken?

7.1 Groepstalking
Rol van de politie en AIVD. Diensten TCI, TOOI, Afdeling ID-Wiv. Kunnen 
informanten runnen. Sinbds 2018 mogen ze die officieel criminele handelingen 
laten verrichten. Niets wordt opgeschreven. Willekeurige mensen, criminele 
groepen inschakelen.

Veiligheidsorganisatie Nederland. In 2006 rechtszaken verstoren. 

High Impact Crimes aanpak. Overheidsdocument toont wat er zoals gedaan 
wordt.

Enorme mensenrechtenschendingen maar doen het toch.

Maar wie bepaalt wie zo belaagd moet worden, het systeem is er. 

Verstoren: - Blaming en shaming social media, - Contact ontmoetingsplekken, -
Contact familieleden/(ex)vriendin, - Uithuisplaatsing minderjarigen, enz.

Ook betrekken van buurtbewoners, waardoor buurten onveilig worden 
gemaakt, enz.

7.2 Aanvallen met Gerichte energiewapens
CIA, NATO, militaire diensten (MIVD, TCI?).

Uitbreiding van soorten belaging. 

Synchronisatie met groepstalking dus ook politiediensten betrokken (?).

Vanaf jaren 1980. 

Protest in Engeland Greenham Common 1986. 

7.3 Aanvallen met neurowapens, incl. RNM
Neurowetenschap experimenten, vnl militaire projecten. CIA, NATO, ...

Dit is de toekomst. Iedereen een robot.

Brain is the battlefield of the future. 

Testen op individuen, groepen.

Manipulatie vanaf afstand.

Europa: Human Brain Project. VS: Brain Initiative.

7.4 De rol van huisartsen en de psychiatrie
Leven in een synptoombestrijding maatschappij. Oorzaken niet belangrijk.

Het enige wat voor deze mensen belangrijk is: Ben jij een gevaar voor jezelf
of voor je omgeving.

Een aantal psychiaters weten van deze belaging. Op mensen in de 
psychiatrie wordt geexperimenteerd.

Als je zeker weet dat je een doelwit bent, ga dan niet in gesprek met deze 
mensen, het enige wat ze voor je kunnen doen, is je pillen geven die je 
verdoven.

8 Wat kan je doen tegen de belaging?

8.1 Wat kan je doen tegen groepstalking?
Weinig. Het belangrijkste is dat je probeert door te gaan met je leven. 

Dat is moeilijk en voor iedereen anders. Dubbele energie om dingen te 
bereiken.
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Weinig mensen geloven je. Mensen die het beste met je voor hebben (en je 
wellicht wel geloven), willen je wel helpen maar weten niet wat te doen. En 
zullen aandringen dat je naar de huisarts oid gaat. Ze kunnen het lijden niet 
aanzien.

Bij dezelfde persoon of auto kan je een foto maken. Dan komen er weer 
nieuwe. Daarom heet het groesptalking. Het lijkt alsof er een enorme 
hoeveelheid mensen bij betrokken is … en dat is ook zo. Maar de meeste 
mensen die je belagen weten niets van je. Ze doen wat zegevraagd wordt. 
Wellicht ook oud-medewerkers politie, AIVD, die zo wat bijverdienen.

Breek de lus door dingen willekeurig te doen.

Je wordt voortdurend geprovoceerd. 

Je grootste overwinning is jezelf te blijven! (Wat er ook gebeurd)

8.2 Wat kan je doen tegen aanvallen met Gerichte
energiewapens?
Weinig. Experimenteer met afscherming. 

Hangt af van de frequenties die ze gebruiken en welk lichaamsdeel ze 
aanvallen.

Alu-folie, water, rubberen kruik, mu-metaal folie, (slechte kwaliteit) 
metaalplaat.

Als je een doelwit bent kunnen ze je altijd en overal raken. In en buiten je huis.

Verdraag de pijn. Ga niet naar de dokter tenzij het echt niet anders kan (jij bent 
je eigen dokter).

Maak foto’s van plekken op je lichaam.

8.3 Wat kan je doen tegen aanvallen met 
neurowapens, incl. RNM?
 Weinig. Voor iedereen anders. Afscherming hersenen?

Persoonlijk: Verhoog je bewustzijn. Denk waarom je iets denkt. Is dit mijn 
eigen gedachte? Klinkt wellicht raar want we zijn gewend impulsief te 
handelen. Maar er is niets mis mee zo te denken.  Hele groepen mensen vnl 
in Azie doen dit ook.

9 Wat kan je doen om het te stoppen?
Wat je ook doet, het zal waarschijnlijk niet stoppen.

Maar alles wat je doet is veel beter dan niets doen.

9.1 Aangifte doen bij de politie
Maak onderscheid in de soorten belaging.

Zonder bewijs kan de politie niets doen.

Maak het ‘eenvoudig’ voor de politie. Er werken ook aardige mensen bij de 
politie.

Blijf altijd kalm. 

Vraag of ze in ieder geval een notitie kunnen maken. 

Een notitie is ook bewijs dat je dit gemeld hebt. 

Vraag je gegevens op bij de politie, en kijk of de notitie erbij staat. 

Mbt Gerichte energiewapens. Gebruik / verwijs naar de STOPEG Havana 
Syndrome website. Vraag om een aangifte omdat je hiermee naar de politiek
wil, niet omdat je denkt dat de politie je kan helpen.
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9.2 Brieven schrijven
Brief naar burgemeester. brief naar minister-president, of minister, brief, email 
politici, zij zitten daar voor ons, brief naar ombudsman.

Het allerbelangrijkste is dat je een geschreven reactie krijgt. Al is het een 
afwijzing. Daar kan je dan (jaren) later naar verwijzen.

9.3 Website, mensenrechtenorganisatie
Een website nemen waarop je je verhaal schrijft, kan anoniem. Je kan een 
domeinnaam anoniem registeren. Hoe meer websites hoe beter. Elke beetje 
helpt.

Een mensenrechtenorganisatie, vereniging oprichten. Is niets mis mee.

9.4 Je eigen gegevens opvragen bij diverse 
overheidsorganisaties
Zo kan je uitvinden wat eventueel over jou is opgeschreven.

Voldoende informatie en voorbeelden staat op het internet en op de STOPEG 
website:

https://www.parallelrechtssysteem.nl

9.5 WOB-verzoeken
Meer in het algemene belang kan je WOB-verzoeken indienen. Dat is niet 
moeilijk! 

Op het internet is een WOB-verzoek generator:

https://www.wob-generator.nl

Alles uitgelegd en voorbeelden die ik heb gedaan op de STOPEG website:

https://www.parallelrechtssysteem.nl

9.6 Wat moet je niet doen?
Het heeft geen zin hier hele dag over te praten met anderen. 

Mensen weten niet wat ze ermee moeten en zullen er moe van worden.

10 STOPEG sinds 2007
Waarom opgericht.

Hoe weet ik dit allemaal. 

Waarom ben ik er nog?

Dingen gedaan.

11 STOPEG afgelopen jaar

11.1 Samenvatting
• Ook afgelopen jaar nemen nieuwe mensen contact op. Niet het idee 

dat het er meer zijn dan andere jaren. Informatie op websites is 
inmiddels veel concreter.

• Aangifte politie in 2021
• Reacties op WOB verzoeken
• STOPEG brief Aanvallen / martelen met Gerichte energiewapens 

naar hoofd politie.
• Brief persoonlijk politie
• Deelname aan twee-wekelijkse vergaderingen met mensen van 

andere organisaties in andere landen: Citizen's Association for the 
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Ban of Manipulation of Human Nervous System by Radiofrequency 
Radiation – Mojmir Babacek, Schutzschild – Harald Brems, Targeted 
Justice – Richard Lighthouse, e.a. zie ook Open Brief ondertekenaars.

• Actie: Open brief aan de regeringen en parlementen van de wereld om 
wetgeving op te stellen om de hersenen en het lichaam van mensen te 
beschermen tegen aanvallen met neurotechnologieën. 

• Binnenkort nieuwe actie: Havana Syndrome 

11.2 Belangrijke STOPEG websites

11.2.1 Parallel rechtssyteem
• Geen complotwebsite
• Nederlandsveiligheidsbeleid en organisaties.
• Samenvatting van de belangrijkste documenten / pagina’s op het 

internet over politie en AIVD/MIVD  
• Potentieel Gevaarlijke Eenling
• Wat is terrorisme, NCTV …

11.2.2 Havana Syndrome
• Geen complotwebsite, uitsluitend main stream media verwijzingen
• Voor het eerst in de geschiedenis erkenning door een overheid dat 

mensen worden aangevallen met gerichte energeiwapens
• Regering VS probeert er een doofpot van te maken maar de geest is uit 

de fles
• Gebruik als je aangifte wilt doen bij de politie van aanvallen met 

Gerichte energiewapens

12 Pauze

13 Andere sprekers, vragen en 
antwoorden

14 Afsluiting
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