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20200425-Taygeta-NL-Hoe-je-zelf-te-beschermen-tegen-5G-2-4 

 

Er zijn verschillende dingen die ons kunnen helpen beschermen tegen de gevolgen van straling. Hier vindt 

u er enkele die nuttig kunnen zijn voor u. Dit is de tweede video in een serie van vier over 5G-

technologie.  

1.- Wat is het en welke invloed heeft het op ons?  

2.- Hoe kunt u zich beschermen?  

3.- Welke doelstellingen heeft het?  

4.- Hoe verhoudt het zich tot de huidige situatie?  

 

BEGIN VAN DE VIDEO  

Hallo vrienden, ik ben Cristina van Pleiadian Knowledge, en dit is de tweede video in een serie van vier 

video's die we aan het voorbereiden zijn over 5G. Zoals jullie weten, is dit een zeer gevaarlijke 

technologie voor het leven op de planeet, aangezien microgolven alle levende wezens ernstig 

beschadigen. En in deze video wil ik in detail treden over hoe we onszelf kunnen beschermen tegen deze 

technologie op een persoonlijk niveau, welke kleine dingen we kunnen doen. Hoe kunnen we onszelf 

beschermen tegen 5G? We hebben verschillende alternatieven: Aan de ene kant mineralen of stenen, 

orgonieten, sommige planten, de Kooi van Faraday, Metrayanta apparaten, voedsel (wat ook heel 

belangrijk is, voornamelijk is het een sleutel tot alles), anti-stralingsapparaten en gedachten. Zoals u weet 

is de geest zeer krachtig. We gaan in detail in op elk van hen.  

 

MINERALEN OF STENEN  

De shungietsteen of shunguite heeft vele helende en kalmerende eigenschappen, maar valt op door zijn 

vermogen om de elektromagnetische velden te remmen die het gevolg zijn van elektromagnetische 

straling. Het kan ook voor korte tijd in het water worden gelegd en dan kunnen we het drinken, dit water 

zal helende eigenschappen hebben zoals celgroei en helpen het lichaam te ontgiften. Ik moedig je aan om 

meer te onderzoeken over de helende eigenschappen van shungiet.  

 

 
 

Mica, dit mineraal heeft grote mogelijkheden om straling tegen te gaan dankzij zijn eigenschappen als een 

elektrische en thermische isolator. Zwarte toermalijn of chorlo heeft ook het vermogen om de straling die 

door elektronische apparaten wordt uitgezonden te neutraliseren. Als beschermende steen is hij zeer 

krachtig, omdat hij negatieve energieën naar de aarde afvoert. Hij verhoogt ook de intuïtie en 

vergemakkelijkt meditatie, naast andere eigenschappen.  

 

Hoewel dit niet de enige zijn, zijn er veel stenen die helpen de effecten van straling te bestrijden, als je 

informatie zoekt zul je die vinden, zoals aventurijn, sodaliet, amazoniet, fluoriet, toermalijn. Zwarte 

toermalijn met mica, rookkwarts, Herkimer diamant, jaspis, lepidoliet, enz. Ik bedoel dat zwarte 

toermalijn met mica niet dat het twee stenen zijn, het is dezelfde steen. Nu wil ik u graag wat advies 

geven over het onderwerp stenen: Om straling te helpen bestrijden, moeten ze dicht bij ons zijn, het is 

heel belangrijk dat we ze op of in de buurt van ons dragen, hetzij op onze kleren, op het lichaam, zoals 

armbanden, kettingen, oorbellen, of onder ons kussen, of onder het bed waarin we slapen. Ook naast 

elektromagnetische apparaten zoals Wi-Fi of de telefoon, kunnen we ze ook op de achterkant van de 

telefoon plakken, en zo helpen om de microgolven tegen te gaan die de telefoon uitzendt.  

 

Het is heel belangrijk dat de stenen niet gepolijst worden, want zo (in de natuurlijke vorm) behouden ze 

al hun eigenschappen, en in het geval dat ze wel gepolijst worden, is het aan te bevelen dat ze de vorm 

van een piramide hebben, want deze geometrische figuur werkt als een energiekatalysator, dat wil 

zeggen, hij helpt de energiestroom. U moet ook nagaan hoe de stenen moeten worden onderhouden, 

zodat ze hun eigenschappen behouden. Sommige moeten een bepaalde tijd op de grond liggen om "op te 

laden", zoals het geval is met shungiet, andere hebben zonlicht nodig, of waterbaden, onder andere. Het 
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is heel belangrijk te weten hoe we onze stenen moeten onderhouden, zodat ze al hun eigenschappen 

maximaal behouden. Men mag niet vergeten dat stenen ook levende wezens zijn, dat ze hun eigen 

geweten hebben en dat ze verzorging nodig hebben zoals elk levend wezen en met liefde moeten worden 

behandeld.  

 

DE ORGONIETEN  

De orgonieten zijn geen natuurlijke stenen, zij zijn een combinatie die in de jaren negentig door Karl Hans 

Weltz werd uitgevonden door bepaalde metalen, harsen en kwarts te mengen. Door deze perfecte 

combinatie krijgen orgonieten capaciteiten om negatieve energie uit de omgeving, zoals straling, te 

neutraliseren. Afhankelijk van de grootte, heeft het een groter of kleiner beschermend toroïdaal veld. Het 

is zeer belangrijk om te zeggen dat het geen decoratief object is, wees voorzichtig met degenen die online 

of in andere winkels worden verkocht en die erg mooi zijn, maar niet effectief. De functionele exemplaren 

mogen niet doorzichtig zijn en hebben meestal een grijzige tint, ze moeten een perfecte combinatie van 

metalen met kwarts hebben, en ze moeten een natuurlijke hars gebruiken, dit is heel belangrijk om het 

gewenste effect te hebben. Hier zijn er twee die ik u zal laten zien: 

 

 
 

Deze die ik u laat zien is piramidaal van vorm en deze maat heeft een toroïdale dekking van 6 tot 8 meter 

in alle richtingen. Deze andere is kleiner in de vorm van een hanger, die we kunnen dragen, hoewel hij 

groot genoeg is om rond de hals te dragen, heeft hij alleen een bedekking voor de persoon die hem 

draagt. Omdat deze te groot is om rond te hangen, draag ik hem in mijn tas of rugzak die ik gebruik om 

het huis uit te gaan.  

 

Ik wil ook uitleggen dat er een zelfgemaakte manier is om erachter te komen of je orgonite effectief is, of 

het een perfecte combinatie heeft of niet, en dat is als je bijvoorbeeld de orgonite in de vriezer legt en 

ernaast of erop zet je een glas water en laat je het water bevriezen, dan zul je zien dat als de orgonite 

effectief is, dat water niet gelijkmatig bevriest, maar dat het binnenin gelijkvormige vormen (striae) 

maakt. Dat betekent dat je orgoniet werkt.  

 

 
 

PLANTEN  

Sommige planten kunnen ons helpen een deel van de straling te absorberen, maar ook als je het een 

beetje onderzoekt zul je zien dat sommige planten ook helpen met de chemische stoffen die soms in onze 

huizen aanwezig zijn, zoals formaldehyde, aardgas, tabaksrook, ook benzeen, inkt, oliën, plastic verf. 

Gommen, alles wat daarmee te maken heeft of trichloorethyleen, dat zou zijn verven, vernissen, 

drukinkten, schoonmaakmiddelen ... enz. Welke planten zijn het meest effectief voor dit alles? Een van de 

planten die meer succes hebben, omdat ze minder verzorging vergen en praktischer zijn, zou Potus 

(Epipermnum aureum) zijn, maar we hebben ook de Spatifilo of vredesbloem (Spathyphyllum blandum). 

Ook cactussen, hoewel uit sommige studies blijkt dat ze niet zo doeltreffend zijn als wordt beweerd.  

 

FARADAY KOOIS  

De naam Faraday Kooi klinkt een beetje vreemd en veel mensen weten niet wat dat precies is. De 
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Faraday Kooi is een uitvinding van de 19e eeuwse Britse wetenschapper Michel Faraday, een 

natuurkundige en scheikundige. Die vond plaats in 1836. Deze doos of kooi zorgt ervoor dat de 

concentratie van elektrische velden nul is, dat wil zeggen dat hij werkt als een schild voor de 

elektromagnetische velden die van buitenaf komen. Deze kooi wordt gebruikt in veel alledaagse 

apparaten, hoewel we ons dat niet realiseren. Een voorbeeld hiervan zijn magnetrons en bliksem- en 

bliksembeveiligingen in auto's. Om een kooi van Faraday te maken hoeven we alleen maar een bepaalde 

ruimte in te sluiten in een geleidend materiaal. Zodat je kunt zien hoe je een zelfgemaakte Kooi van 

Faraday kunt bouwen, bijvoorbeeld voor je mobieltje, want we nemen een stuk aluminium (Cristina laat 

een stuk huishoudaluminiumfolie zien) dat ik hier heb. (Er zijn mensen die het doen met chipszakken) en 

wat we eenvoudig moeten doen is de mobiel in de aluminiumfolie wikkelen en het zo sluiten dat het 

volledig in de verpakking zit (Cristina maakt een klein pakketje met de aluminiumfolie met de mobiel erin 

en laat het aan de camera zien), en dit is hoe we een kooi van Faraday voor onze mobiel hebben 

gemaakt. Als je bedenkt dat het mobieltje in dit pakketje geen straling uitzendt, dat wil zeggen dat als je 

het mobieltje belt, je zult merken dat het is uitgeschakeld. Dit is ook erg handig als we niet willen dat ze 

ons bespioneren en onze geolocatie niet weten, zoals u weet blijven mobiele telefoons zelfs in 

vliegtuigmodus of uit zenden en zenden ook uw locatie uit en op deze manier zelfs als u uw mobiel bij u 

draagt ontvangt u geen microgolven en wordt u ook niet bespioneerd.  

 

 
 

MATRAYANTA PRANISCH APPARAAT  

Het zijn energetische apparaten gemaakt met kwarts, hars en metaal runder. Metrayanta pranic devices 

zijn het geesteskind van Ivan Donalson, gemaakt door lang en uitgebreid onderzoek op het gebied van 

moleculaire geometrie, elektromagnetische velden, organische energie, heilige geometrie, 

edelsteentherapie en torsievelden, wat een Einstein-Cartan theorie is. Het heeft vele voordelen, 

waaronder het verdrijven van entiteiten uit ons auraveld, aangezien deze het auraveld sluiten en 

harmoniseren, waardoor de energiegaten worden gedicht en de entiteiten worden verdreven.  

 

 
 

VOEDING  

Er zijn verschillende voedingsmiddelen die op de een of andere manier helpen bij het elimineren van 

gifstoffen veroorzaakt door straling in ons lichaam, bijvoorbeeld groene thee of zwarte thee die helpen bij 

het neutraliseren van radioactieve isotopen in het lichaam. Voedingsmiddelen met veel caroteen, vitamine 

C en E zijn natuurlijke beschermers tegen straling, bijvoorbeeld: wortelen, boerenkool, spinazie en 

snijbiet. Kruiden met veel selenium helpen schade herstellen, zoals ginseng, hortigas, kliswortel en haver. 

Peulvruchten zoals linzen, rode bonen en de (onbegrijpelijke) helpen ook bij het herstel van DNA. 

Koriander verwijdert zware metalen uit het lichaam, vooral in combinatie met (onbegrijpelijk). Er zijn nog 

veel meer voedingsmiddelen te vinden die helpen het lichaam te ontgiften van straling, en deze worden 

zeker niet aanbevolen door de WHO. 
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ANTI-STRALINGS APPARATEN  

U kunt een aantal beschermingen vinden tegen elektromagnetische straling, sommigen zullen zien dat ze 

ook beschermen tegen 5G. Ik weet echt niet of ze werken, maar hier raad ik toch aan om voorzichtig te 

zijn. Zoals u weet, kunnen alle elektronische apparaten chipimplantaten dragen en op een of andere 

manier gecontroleerd worden door Kunstmatige Intelligentie (door de Rode Koningin). Als we niet zeker 

zijn dat er met het apparaat geknoeid kan worden, is het beter ze niet te gebruiken.  

 

 
  

UW MIND  

Zoals we al zeiden, gedachten zijn zeer krachtig, vergeet niet dat de buitenwereld de schepping is van je 

eigen geest, dus onze gedachten zijn van vitaal belang om ons overal tegen te beschermen. Je sterk en 

veilig voelen, geloven dat niets ons kan beïnvloeden zonder onze toestemming, onszelf visualiseren in een 

bol van beschermend licht, zijn ook zeer effectief in het bestrijden van straling, kortom, onszelf op een 

hoge frequentie houden die ons onverenigbaar maakt met 5 G. Met dit alles hoop ik dat ik enkele ideeën 

heb gegeven om te helpen beschermen tegen 5 G en microgolven, maar ik zou ook willen zeggen dat we 

hier niet alleen mee gelaten moeten worden, aangezien de hele planeet ernstig wordt beïnvloed door deze 

technologie. U weet al dat het niet alleen gevolgen heeft voor de mens, maar ook voor de gezondheid van 

alle dieren, de migratie van vogels, walvisachtigen, bijen, kortom, voor alle ecosystemen van de aarde. Ik 

denk dat het heel belangrijk is dat ieder van ons, binnen wat we kunnen, kleine dingen doet, zoals 

anderen informeren zodat ze op de hoogte zijn, dat wil zeggen onze omgeving op de hoogte houden, 

deelnemen aan allerlei campagnes tegen 5G en de installaties van antennes, satellieten en ballonnen. Ja, 

pas op! Omdat 5G niet alleen door satellieten en antennes wordt uitgezonden, maar ook door ballonnen, 

en natuurlijk door geen enkel apparaat met die technologie te consumeren, weet u al dat de consument 

uiteindelijk de sleutel is. Vele andere individuele acties kunnen grote veranderingen teweegbrengen, 

hoewel we nu al weten dat met zoveel starseeds in actie, 5G zijn dagen geteld heeft. Hartelijk dank en tot 

ziens in de volgende video. 
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