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Datum: 9 februari 2022
Onderwerp: Stoppen van aanvallen en martelen met Gerichte energiewapens

Geachte XXXXX,
Mijn naam is Peter Mooring van de stichting STOPEG (STOP Elektronische wapens en
Groepstalking) en ik schrijf u deze brief om advies en hulp te vragen.
Een aantal mensen die ik ken via mijn stichting STOPEG worden aangevallen en gemarteled
met Gerichte energiewapens. Ik word zelf ook aangevallen en gemarteld met deze wapens en
ben dus ook een ervaringsdeskundige. Al onze mensenrechten worden geschonden, vaak op
de meest verschrikkelijke manieren.
Ik geef hieronder een beschrijving van de belaging en eindig deze brief met vragen waarop ik
graag uw antwoord ontvang.
Aangifte bij de politie in 2021
Ik heb in het verleden contact gehad met de politie in Bergen op Zoom maar kon geen
aangifte hiervan doen. Dat is veranderd in 2021. Ditmaal heb ik bij de politie in Bergen op
Zoom wel aangifte kunnen doen van belaging met Gerichte energiewapens . Dat is een stapje
in de goede richting. De politie heeft mijn verhaal opgenomen en ik heb de ondertekende
aangifte teruggestuurd naar de politie.
Proces-verbaalnummer: PL2000-2021223032-3
De politie vertelde mij ook dat zij geen mogelijkheden heeft om hier iets tegen te doen.
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Stichting STOPEG (STOP Elektronische wapens en Groepstalking)
Ik schrijf u niet alleen vanuit een persoonlijk belang. Over de hele wereld worden gewone
burgers aangevallen met (militaire) stralingswapens, zo ook in Nederland. Ik heb in 2007 de
stichting STOPEG opgericht die zich onder andere bezighoud met het bekendmaken van dit
fenomeen. De website van STOPEG is beschikbaar in vijf talen. Ik heb contact met mensen in
Nederland en het buitenland. Een aantal mensen in Nederland zegt ook aangevallen te worden
met deze wapens. Ik schrijf deze brief dus ook namens deze mensen.
Soorten Gerichte energiewapens
De meest bekende Gerichte energiewapens wapens zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Trilwapens (laagfrequent).
Geluidswapens.
Microgolfwapens.
Millimetergolfwapens.
Laserwapens.
Elektromagnetische pulsewapens.
Radar, bijvoorbeeld AESA (Active Electronically Scanned Array)

Militaire stralingswapens
De belaging is bij een aantal slachtoffers behoorlijk geavanceerd. Dit zijn dus geen huis-tuinen-keukenwapens maar het is beter deze wapens te kwalificeren als militaire stralingswapens
die tegen burgers gebruikt worden.
Deze wapens zijn niet nieuw, maar bestaan al sinds de jaren 1970
In de jaren 70 ontdekten de Verenigde Staten dat personeel in hun ambassade in Moskou werd
bestraald met microgolven. Sinds dat moment is er een wapenwedloop ontstaan in dit soort
wapens. Bijvoorbeeld heeft CNN hier in 1985 een documentaire over gemaakt:
Electromagnetic Mind Control Weapons (video)
https://youtu.be/lgJ6SpHZir8
Het menselijk lichaam is buitengewoon gevoelig voor elektromagnetische straling
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Het menselijk lichaam blijkt buitengewoon gevoelig voor elektromagnetische straling. Een
bekend voorbeeld is een laserpen. Met een klein apparaatje kan je iemand verblinden. In
ziekenhuizen wordt een niersteenvergruizer gebruikt die werkt met ultrasound (20 kHz). In
veel huishoudens staat een magnetron waarin vlees gekookt wordt met onzichtbare straling.
Verschillende vormen van belaging hebben andere frequenties. Frequenties van een paar Hz
(Hertz) veroorzaken bijvoorbeeld druk, frequenties van rond de 20 kHz veroorzaken
bijvoorbeeld duizeligheid, frequenties van 95 GHz, zoals gebruikt in het Active Denial
System (ADS), veroorzaken brand. De straling is onzichtbaar en de intensiteit variabel.
Belaging met Gerichte energiewapens
Hoewel de belaging met de Gerichte energiewapens niet voor alle slachtoffers gelijk is, kan
dit in de meeste gevallen het beste omschreven worden als martelen: Schieten, branden,
koken, trillen, druk, kortstondig, langdurig, hoge intensiteit, lage intensiteit. Op allerlei
plekken van je lichaam, hoofd, ogen, gezicht, rug, borst, hart, armen, handen,
geslachtsorgaan, billen, darmen, benen, voeten, enz. Een aantal wapens kunnen met bijna
chirurgische precisie op delen van het lichaam worden gericht.
Effecten van aanvallen met Gerichte energiewapens
De effecten zijn onder andere hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies, (maximum) pijn, het
gevoel levend gekookt te worden, (bijna) niet meer kunnen lopen, boeren, scheten,
maagborrelen, geforceerd urineren en/of ontlasten, boeren, scheten, aandrang tot ontlasting,
druk op borst, hart lijkt niet meer te kloppen, rare uitslag, rode ogen, enz.
Waar het gebeurt
Een aantal slachtoffers meldt dat het fenomeen hun volgt. Zij worden niet alleen aangevallen
in de eigen woning, maar ook buiten zoals op straat, in de auto, in winkels, in restaurants, in
de sportschool, enz. Dus soms ook vanuit de lucht.
Wat er gedaan wordt en wanneer het gebeurt
Hieronder geef ik een beperkte opsomming van aanvallen die gedaan worden. De meeste
aanvallen gebeuren met reden.
•

Je levend ‘koken’ om je uit je woning te jagen.
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Hoofdpijn, duizeligheid opwekken.
Elke keer als er auto voorbijrijdt, wordt het slachtoffer ‘beschoten’ om te boeren of te
scheten. Dit kan ook gedaan worden elke keer als een nieuwe webpagina geopend
wordt.
Laten merken dat de aanvallers niet willen dat je bepaalde dingen doet of je straffen
voor bepaalde dingen, door je maximum pijn te geven of je hartslag te ontregelen.
Soms lig je op de grond en weet je niet of je 30 seconden later nog zal leven.
Bij het schrijven van een belangrijke brief worden de ogen ‘bewerkt’ zodat deze gaan
tranen.
Enorme aandrang tot urineren of ontlasten op bepaalde momenten opwekken.
Bij een belangrijke afspraak de volgende dag wordt het slachtoffer in de nacht
‘bewerkt’ en komt doodmoe met rode ogen bij de afspraak aan.
Om (hard)lopen onmogelijk te maken worden de onderbenen en voeten elke nacht
‘gekookt’.
Geforceerd hoesten, niesen (soms onbedaarlijk bij hoog vermogen).
Je erectie laten verdwijnen en stimuleren (dit weet ik uit eigen ervaring).
Een orgasme bij vrouwen veroorzaken (dit weet ik alleen van verhalen).
Lampen in je huis kapot schieten.
Plokgeluiden maken in je woning, dit wordt veel gedaan.

Verzin het en het wordt gedaan.
Hoe lang duren de effecten van aanvallen met Gerichte energiewapens
Sommige effecten zijn (snel) weg als de aanval stopt. Bij andere effecten kan het dagen,
weken, maanden duren voor het lichaam weer enigszins hersteld is. In een aantal gevallen
wordt dagenlang, wekenlang, maandenlang, eenzelfde lichaamsdeel aangevallen.
Hoe lang de belaging duurt
Bij de meeste slachtoffers begint de belaging op een bepaald moment en blijft daarna
voortduren. Ik ken een slachtoffer waarbij het in de jaren 1990 is begonnen en nog steeds
doorgaat. Bij mij zelf is het begonnen in het jaar 2000 en was het vanaf 2006 24 uur per dag
continu en dit gaat nog steeds door. Het aantal aanvallen per dag verschilt per slachtoffer. Een
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aantal worden een paar maal per dag of week aangevallen, bij anderen is het non-stop, dat wil
zeggen, meerdere malen per minuut.
Aanvallen op mensen, inclusief kinderen, in de omgeving van het slachtoffer
Een aantal slachtoffers meldt dat ook mensen, soms ook kinderen, in hun omgeving worden
aangevallen. Er is een verhaal van een vrouw die eerst haar kind en daarna zichzelf
omgebracht heeft omdat ze het niet meer kon verdragen.
Experimenten uitvoeren
Voor een aantal slachtoffers van de belaging met Gerichte energiewapens geldt dat er op hen
ook experimenten worden uitgevoerd in de trant van: er wordt een doel gesteld, een aantal
slachtoffers worden bewerkt, de effecten geanalyseerd. Soms is dan later in het nieuws dat
een bekend persoon dergelijke symptomen heeft.
Onmogelijk je tegen aanvallen met Gerichte energiewapens te beschermen
Als je continu wordt aangevallen is het onmogelijk jezelf hiertegen te beschermen én een
normaal leven leiden. Veel straling gaat ook door ramen, deuren en muren heen. Je bent dus
niet veilig in je eigen woning. Er zijn slachtoffers die in hun auto slapen.
Virtuele martelkamer
Er zijn slachtoffers die claimen dat zij overal worden aangevallen. Zij stellen dat zij leven in
een virtuele martelkamer.
Onmogelijk om aanvallen met Gerichte energiewapens te bewijzen
De straling van veel Gerichte energiewapens is onzichtbaar en vaak nauwkeurig. Je kan
worden aangevallen terwijl de persoon die naast je zit niets voelt en ziet. Er zijn
stralingsmeters te koop, hiermee kan je in een aantal gevallen voor jezelf aantonen dat je
inderdaad bewerkt wordt. Om zelf de frequenties te meten heb je spectrum analyzer nodig,
een buitengewoon kostbaar en complex apparaat. Je zou een bedrijf kunnen inhuren, dit kost
snel honderden euros, om metingen te verrichten maar de belagers kunnen tijdens de
metingen tijdelijk de stralingswapens uitzetten / veranderen / niet gebruiken. En hoe weet je
of het meetbedrijf betrouwbaar is?
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Verkeerde diagnose door huisarts, psychiater
Hulpverleners weten niet wat ze hiermee aan moeten en labelen de slachtoffers vaak als
psychotisch of schizofreen. Dit is een veroordeling op zich.
Het leven van slachtoffers die worden aangevallen met Gerichte energiewapens
Er zijn slachtoffers die toch nog een soort van leven hebben, zo goed en zo kwaad als dat
gaat, maar vaak wel een leven met veel pijn. Er zijn echter ook slachtoffers die zelfmoord
plegen omdat ze belaging niet meer kunnen verdragen, of niet meer kunnen verdragen dat hun
geliefden, kinderen of mensen in hun omgeving worden aangevallen. Er zijn slachtoffers die
instorten en in de psychiatrie belanden waarna er op een aantal weer experimenten worden
uitgevoerd. En er zijn slachtoffers die gewoon vermoord worden.
Het Havana-syndroom
Als je in het verleden zei dat je werd aanvallen met Gerichte energiewapens dan moest je
uitkijken niet gek verklaard te worden. Maar na jaren is er dan eindelijk het Havanasyndroom en kan niemand meer ontkennen dat deze wapens bestaan en gebruikt worden.
Een deel van de symptomen die ik en anderen ervaren zijn ook genoemd door ambassade- en
veiligheidspersoneel van de Verenigde Staten en Canada en kunt u ook terugvinden in main
stream media artikelen op het internet die gaan over het Havana-syndroom, in het Engels:
Havana Syndrome. Meest recent zijn de aanvallen in Parijs en Genève in januari 2021. De
conclusie van experts, die hier onderzoek naar hebben gedaan in opdracht van de regering van
de Verenigde Staten, is dat genoemd personeel wordt aanvallen met Gerichte energiewapens,
in het Engels: Directed Energy Weapons. Genoemd worden onder andere geluidswapens,
laserwapens, microgolfwapens en elektromagnetische pulswapens.
Havana-syndroom: symptomen van aanvallen met Gerichte energiewapens
Het Havana-syndroom is dus geen ziekte maar zijn symptomen van aanvallen met Gerichte
ernergiewapens. In 2014 heeft de NSA op verzoek van Mike Beck, een NSA
contraspionageofficier, een verklaring afgegeven waarin min of meer wordt bevestigd dat
deze wapens al in de jaren 1990 gebruikt werden om mensen aan te vallen. In oktober 2021
ondertekende president Joe Biden een wet om steun te verlenen aan personeel van de regering
van de Verenigde Staten die slachtoffer zijn geworden van het Havana-syndroom. Een
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erkenning dat dit echt is en geen geval van psychose. Maar burgerslachtoffers worden tot nu
toe genegeerd.
Mark Zaid, een advocaat in Washington DC, die verschillende van de Havana-syndroom
getroffenen vertegenwoordigt: ‘Het begon lang voor Havana. Het waren alleen deze
incidenten die het aan het licht brachten.’
Op 2 februari 2022 verscheen een rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst waarin
wordt geconcludeerd dat de symptomen waarschijnlijk worden veroorzaakt door ultrageluid
en gepulseerde microgolven. Het rapport vermeldt ook dat microgolven door bouwmaterialen
(gebouwen) heen gaan.
Ik heb alle links naar artikelen en video's die de afgelopen paar jaar in de main stream media
verschenen over het Havana-syndroom op een website geplaatst:
Pulsed Microwave Attacks on US, Canadian, Embassy and Security Personnel: The Havana
Syndrome | STOPEG
http://www.havanasyndrome.nl
Wetten tegen explicite belaging met elektromagnetische wapens
In de Verenigde Staten zijn er drie staten waarbij in de wet is opgenomen dat het verboden is
mensen aan te vallen met wapens of apparatuur die gebruik maken van elektromagnetische
golven.
Wie het doen
Slachtoffers noemen vaak politie, AIVD, defensie. Slachtoffers in de Verenigde Staten
noemen vaak de FBI, Homeland Security, defensie. Ik ken één iemand, waarvan de belaging
in de jaren 90 is begonnen, die stelt dat mensen van de AIVD en Team Criminele Inlichtingen
zijn en dat hij daar contact mee heeft gehad.
In een aantal gevallen kunnen het ook criminele groepen zijn. Een aantal van deze wapens
zijn niet erg ingewikkeld om te bouwen, sterke lasers kunnen (in andere landen) gemakkelijk
aangeschaft worden.
Echter, bij de meer geavanceerde en intensieve vormen van de belaging kan het eigenlijk niet
anders dan dat hier overheidsorganisaties bij betrokken zijn.
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Wat ik verder moet vermelden, vanuit de ervaringen van slachtoffers inclusief mijzelf, is dat
de belagers psychopaten zijn die zich aan geen enkele wet houden en niet terugdeinzen voor
moord. Ik zeg wel eens dat de belagers zijn vastgelopen in hun eigen misdaden. Ze zijn altijd
gewend geweest hun gang te gaan, geen haan die er naar kraaide. Maar sinds het internet er is
hebben overlevenden hun verhalen op webpagina’s opgeschreven en kon iedereen ze lezen.
Dat was nooit de bedoeling.
Is de politie betrokken bij aanvallen met Gerichte energiewapens op burgers?
Ik ken mensen die alleen worden aangevallen met Gerichte energiewapens, maar ook mensen
die ook nog eens ‘verstoord’ worden. Dit laatste geldt ook voor mij. Mijn verstoring komt
deels overeen zoals beschreven in het politiedocument ‘Toolbox Persoonsgerichte Aanpak
High Impact Crimes - Bijlage V. Handleiding interventiematrix’. Het is alleen veel extremer.
Ik heb geen strafblad en ben mij ook niet bewust dat ik ooit enige misdaad heb gepleegd.
Hierover stuur ik u binnenkort een andere brief. Door de ‘dubbele’ belaging kan ik het
volgende constateren.
Verstoring wordt in Nederland gedaan door politie en/of AIVD. Eventueel worden hier ook
andere partijen (MIVD, KMAR, defensie, private partners, buitenlandse partners?) bij
betrokken via bijvoorbeeld de NCTV. De verstoring bestaat voor een deel uit synchronisatie,
hiermee bedoel ik dat (direct) gereageerd wordt op wat ik doe. De aanvallen met Gerichte
energiewapens zijn bij mij ook vaak gesynchroniseerd met verstoringsactiviteiten en dienen
dus als verlenging van de meer traditionele verstoringsmethoden. Voorbeeld: men laat mij
scheten of boeren en tegelijk is er een schreeuw of een autotoeter. Dit zou betekenen dat
degenen die de aanvallen met Gerichte energiewapens uitvoeren gebruikmaken van dezelfde
informatie als degenen die de verstoring uitvoeren.
De politie in Nederland heeft een aantal diensten die (kunnen) raken aan de inzet van deze
Gerichte energiewapens. Voorbeelden zijn de Dienst Specialistische Operaties (DSO) en de
Dienst Speciale Interventies (DSI). De laatste heeft een duidelijke link met defensie. De
informatiedeling zou kunnen plaatsvinden via de Dienst Landelijke Informatieorganisatie
(DLIO).
Voor wat betreft aanvallen vanuit de lucht, dit kan vanuit drones of vliegtuigen (eventueel
satellieten) uitgerust met elektronische oorlogvoering apparatuur. Radar is ook een
(microgolf) wapen, zie bijvoorbeeld AESA. Uit een artikel van 2006: AESA radar kan
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onafhankelijk van elkaar in verschillende richtingen worden gericht. Dit maakt het mogelijk,
voldoende energie te richten om vliegtuigen of raketten te beschadigen. De VS hebben dit al
gedaan met AESA-radars die worden gebruikt in F14-, F35- en F22-vliegtuigen.
Nepslachtoffers om echte slachtoffers ongeloofwaardig te maken
Er zijn echte slachtoffers, maar ook mensen die pretenderen slachtoffer te zijn. Deze worden
ingezet om de echte slachtoffers ongeloofwaardig te maken.
Aanvallen met Gerichte energiewapens zijn misdaden die tot de ernstigste in de
geschiedenis behoren
Dit zijn in veel gevallen militaire wapens die tegen gewone burgers ingezet worden. Ze
worden gebruikt om slachtoffers langdurig (jarenlang) te martelen, pijn te geven, of
lichamelijke problemen te veroorzaken. Als je dit één keer bij iemand doet dan heeft die
persoon er geen weet van. Zodra het langer duurt weet je al snel dat dit door ‘iemand’ gedaan
wordt. Men laat slachtoffers dit ook weten door de manier van belagen.
Slachtoffers kunnen nergens heen, de politie kan je (tot nu toe) niet helpen.
Mijn vragen aan u
Ik heb de volgende vragen aan u waarop ik graag uw antwoorden op ontvang:
1. Kunt u de slachtoffers van deze belaging helpen om de aanvallen met Gerichte
energiewapens te stoppen?
2. Kunt u de slachtoffers van deze belaging helpen om de verantwoordenlijken en uitvoerders
van de aanvallen met Gerichte energiewapens op te sporen?
3. Waar kunnen de slachtoffers terecht om aanvallen met Gerichte energiewapens te stoppen?
4. Hoe kunnen slachtoffers zich tegen aanvallen met Gerichte energiewapens beschermen?
5. Hoe kan een burger aantonen dat hij met Gerichte energiewapens wordt aangevallen?
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Het is nu 2022 en de hoogste tijd dat dit stopt , dat de verantwoordelijken en uitvoerders
worden opgepakt en berecht en de slachtoffers gecompenseerd! Deze misdaden behoren tot
de ernstigste in de geschiedenis en zijn een schande voor de mensheid.
In afwachting van uw reactie,
Hoogachtend,
Stichting STOPEG

Peter Mooring
Buys Ballotstraat 40
4631 GW Hoogerheide
M: 06 4124 3030
E: peterpm@xs4all.nl
http://www.stopeg.nl
Bijlage(n):
A. Websites
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BIJLAGE A. WEBSITES
Ik heb veel websites gemaakt over dit onderwerp, hieronder een selectie.
1. Mijn stichting STOPEG
STOPEG (STOP Electronische wapens en Groepstalking), sinds 2007
http://www.stopeg.nl
2. Havana Syndrome website – STOPEG
Pulsed Microwave Attacks on US, Canadian, Embassy and Security Personnel: The Havana
Syndrome | havanasyndrome.nl | STOPEG
http://www.havanasyndrome.nl
3. Electronic torture – STOPEG
Over belaging en martelen met Gerichte energiewapens.
Electronic torture, Brain zapping, Cooked alive, Microwave murder, No touch torture, enz.
http://www.electronictorture.com
4. People Cooker – STOPEG
Over belaging en martelen met Gerichte energiewapens.
People Cooker
http://www.peoplecooker.com
5. Mijn persoonlijke verhaal
Op twee websites staat (een deel van mijn verhaal):
Parallel Rechtssyteem, Verstoren, Persoonsgerichte Aanpak (PGA), Potentieel Gewelddadige
Eenlingen (PGE) | STOPEG
http://www.parallelrechtssysteem.nl/#persoonlijk
About me
http://www.petermooring.nl/blog/?page_id=2
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