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astrale-entiteiten-en-paranormaal 

 

 

 

IJzer Eigenschappen - keerzijde - deel 2- Bescherming tegen negatieve astrale entiteiten en 

paranormaal 

 

Yazhi: Een ding over ijzer dat ik niet heb gezegd en ik denk dat het belangrijk is, is zijn keerzijde. 

 

Zoals ik heb uitgelegd, houdt ijzer frequentie vast. Het is dus goed om te voorkomen dat je frequentie wordt 

gehighjacked door andere bronnen, entiteiten of eventuele "zielen" die jouw frequentie willen emuleren of 

aanpassen om je lichaam te gebruiken of via jou te werken, je te manipuleren of welke variant dan ook. 

 

Het probleem is dit, als een keerzijde waar mensen zich bewust van moeten zijn. IJzer is zeer aardend, als 

gevolg van het vasthouden van zijn frequentie. Het houdt slechts een bepaald bereik van frequenties vast, 

die sterk overeenkomen met de moederfrequentie die het ijzer oorspronkelijk "manifesteerde", Aarde. 

 

Dus houdt het mensen, bewustzijns, heel erg vast in wat we het "materiële vlak" kunnen noemen. Dit 

betekent dat het ervoor zorgt dat mensen hun geest, (frequentie) van waarneming en denken, houden in 

wat we 3D of Matrix gedachte - sferen noemen. En daar is niets mis mee, het hangt ervan af wat je wilt 

ervaren. Mensen zijn in 3D Aarde voor een reden, en die reden is om 3D te ervaren. Ik gebruik "3D" alleen 

bij gebrek aan betere termen, of woorden, om de ervaring uit te leggen van het leven op Aarde met al zijn 

regels. 

 

Dus ja, als gevolg van ijzer, het hebben ervan in je bloedbaan, en als amulet, wat dan ook, houdt de 

houder, de persoon, in 3D ervaring, stabiel daar, "beschermd" tegen het ervaren van dingen buiten de 3D 

rijken ervaring. Ergo: weerhoudt mensen ervan het paranormale te ervaren. 

 

Gosia: Verwijs je naar het ijzer in bloed of in stenen? 

 

Yazhi: Beide, omdat ze met elkaar in verband staan. De frequentie van de amulet zal magnetisch 

"afbloeden" en de frequentie van het ijzer in het bloed, de cellen en het weefsel beïnvloeden. 

 

Gosia: Ja, dus... het verhindert mensen ook om in contact te komen met hogere sferen, goede sferen en 

positieve invloeden dan? 

 

Yazhi: Ja, dat kan het "probleem" zijn. Maar ik zou willen benadrukken dat geest geest is en ijzer is een 

metaal, dus het is gemaakt van geest, niets beperkt je. Dus ik zou het niet als een excuus nemen om geen 

paranormale ervaringen op te doen, want dat is een idee dat je erop nahoudt, niet iets dat je overkomt. 

 

Maar in het geval van mensen die heel erg in de Matrix zitten, mensen die zogenaamd "in slaap" zijn, zich 

niet bewust van iets buiten het sociaal aanvaardbare... die zitten niet op dat niveau. IJzer zal hen helpen 

daar te blijven... in de Matrix! Want als ze vol ijzer zitten, zal het heel moeilijk voor ze zijn om iets te gaan 

ervaren dat buiten het normale valt... dat zal hun gedachte doen keren naar het feit dat het paranormale 
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bestaat. 

 

Gosia: Waarom zou de Cabal dat dan weghalen bij mensen die 5G en zo gebruiken? Alleen om ze 

kwetsbaarder te maken voor slechte entiteiten? Maar ze maken ze ook minder Matrix op deze manier. 

 

Yazhi: Twee dingen daarover, het eerste is dat ze het ijzer moeten verwijderen om het te vervangen door 

grafeniet of door hoe de inhoud van het vaccin ook heet. Ze moeten dus het ijzergehalte in de bevolking zo 

veel mogelijk verlagen, wil het vaccin een maximaal effect hebben! 

 

Het andere "ding" is dat in dit geval mensen die daarbinnen zijn, op Aarde, en vechten tegen de Cabal en 

het vaccin, en ondergedompeld zijn in een soep van entiteiten die allemaal proberen hun geesten te 

controleren, hen letterlijk te bezitten, ijzer een geweldige bondgenoot is omdat het knoeien met hen 

moeilijker maakt, en het helpt hen hun frequentie hoog te houden, hopend. 

 

In theorie zou het hebben van een laag ijzergehalte mensen helpen het paranormale veel meer te ervaren 

door het gebrek aan frequentiebehoud door het ijzer, zodat ze in staat zouden zijn zich te verplaatsen naar 

en te verbinden met hogere sferen, sferen die "lichter" zijn... Hun frequentie alleen en intentie zou hen 

beschermen tegen lagere duistere, regressieve entiteiten... ja. 

 

Het probleem is dat mensen op Aarde, nu, en gemiddeld genomen, niet zo'n hoog niveau van controle 

hebben over wat ze willen en manifesteren en over de frequentie die ze uitstralen, dus wat ze ervaren en 

leven. Zij zouden schrikken bij de eerste ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met een onverwachte 

entiteit die geen goede bedoelingen met hen heeft. 

 

Het enige wat zij hoeven te doen is hen rechtstreeks tegemoet te treden als de krachtige lichtwezens die zij 

zijn! Maar zoals ik al zei, mensen zijn nu meer dan ooit gewoon niet op dat niveau op Aarde in het 

algemeen. Dus ja, ijzer stabiliseert mensen wel in frequentie, maar heel erg in zogenaamde 3D ervaring. 

Helpt veel tegen duistere entiteiten. Maar wel tegen een prijs. 

 

Gosia: Dus wat zou je een persoon als mijzelf aanraden? Het gebruiken of niet? 

 

Yazhi: Nou, je bent er nog. Ik zou aanraden een amulet van magnetiet te gebruiken. Niet aan te raden om 

ijzer in te nemen in jouw geval, tenzij je er heel weinig van hebt, want je hebt wel hemoglobine nodig. 

 

IJzer verhindert of helpt verhinderen dat mensen ontwaken in hogere sferen, hogere niveaus van bestaan, 

vandaar het paranormale. Maar voor degenen die al ontwaakt zijn zou ijzer hun proces van het realiseren 

van andere hogere sferen en het zich daarmee verbinden niet belemmeren. 

 

Gosia: Ok. Draag je het voortdurend of met pauzes? 

 

Yazhi: Jij bent niet erg blootgesteld aan negatieve plaatsen of mensen, maar Matias wel. Dus ik zou hem 

aanraden magnetiet te dragen op zijn werk. 

 

Gosia: Thuis niet? Het werkt alleen als je het draagt? 

 

Yazhi: Meestal wanneer het gedragen wordt, ja, maar het laat je wel met een frequentie instellen, zelfs 

wanneer het uit is. 

 

Gosia: Iedereen rent nu om ijzeren kettingen en armbanden te kopen na de video die we hebben gemaakt, 

haha. Ik zag het in commentaren. 

 

Yazhi: Ok goed. Ik denk dat het goed is omdat de Cabal hen wil teisteren met entiteiten. 

 

Maar ik dring ergens op aan. Als iemand al wakker is, zal ijzer niet hinderen, of interfereren met de ervaring 

van die persoon inclusief het paranormale. Het stoort meer op mensen die nog niet ontwaakt zijn, dit door 

pure logica. Ik zie dus niet veel nadelen aan ijzeren amuletten of het dragen van magnetiet stenen. 

Ontwaakte mensen zouden ijzer als een bondgenoot moeten zien. Het zal en kan hen niet hinderen, veel 

minder hun mentale of spirituele ontwaken. 

 

Gosia: Maar als het de ontwaakte persoon niet veel hindert... hoe weten we dan dat het hem überhaupt 

https://galactic-human-journey.orgfree.com/


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 3 van 4                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

beschermt tegen negatieve entiteiten? Ik ben er zeker van dat het niet weet hoe het "goed van slecht" moet 

filteren? 

 

Yazhi: Het enige wat ijzer doet is je frequentie vasthouden, je helpen ze te behouden. Dus wat je ook 

denkt, (frequentie), zal ook door het ijzer worden vastgehouden in je auraveld. Dus jij bent het die het 

goede en het slechte eruit filtert, niet het ijzer. Dus in dat geval zie ik ijzer als helpend schild tegen 

negatieve interferentie, entiteiten en al die dingen. 

 

Gosia: Doet de grootte van de amulet ertoe? 

 

Yazhi: Ik zou zeggen van wel. Maar het hangt af van het ijzer. Een klein magnetiet steentje is vrij sterk, 

boonformaat bijvoorbeeld. Maar ja, als het van een goede grootte is houdt het wel kracht. Maar het moet 

niet te groot zijn, het is niet nodig om een treinrails op je rug te dragen, dat is nogal zwaar! 

 

Gosia: En iemand vroeg: werkt koken op de ijzeren braadpan ook? 

 

Yazhi: Ja, dat werkt. Net zo goed als koken op staal, dat is heel goed. Staal omdat het neutraal is. 

Aluminium, nooit alsjeblieft, doet pijn aan je hersenen. 

 

Gosia: Nog een vraag uit het publiek: Geldt deze info ook voor de koperbasis? Bloedgroep? 

 

Yazhi: Geldt voor iedereen. Bloedgroep, sommigen kunnen gevoeliger zijn dan anderen. Maar in één of 

andere mate hebben ze allemaal ijzer nodig. 

 

Gosia: Beschermen ijzeren armbanden of kettingen ons ook tegen elektromagnetische straling? 

 

Yazhi: Nee, hoewel ik me ervan bewust ben dat sommigen zeggen van wel, ik wil het niet in twijfel trekken, 

ik weet het gewoon niet, ik heb het bewijs niet gezien. Dus door logica, wetende over straling, zou ik zeggen 

dat ze dat niet doen! Tenzij je achter een grote ijzeren plaat zit, een deur, iets groots, een klein amulet, 

nee. 

 

Gosia: Worden ijzersupplementen aangeraden of kun je het beter via het voedsel binnenkrijgen? 

 

Yazhi: Beter via het voedsel. Supplementen kunnen galblaas-, nier- en leverschade veroorzaken. Ze 

worden niet goed opgenomen. 

 

Gosia: Iemand merkte op: "Vergeet koper niet, het helpt het lichaam ijzer op te nemen." 

 

Yazhi: Dat is een ander verhaal. Koper/ Zilver/Goud. Leuk thema! 

 

Recept voor mono-atomair goud: 

 

Neem een goede hoeveelheid om te rangschikken: 22 karaat goudstukken (alleen 22 karaat) en verhit het 

boven 1100°C, en verhit het dan nog meer tot het kookt en begint te verdampen. Dit gebeurt meestal in 

een vat gemaakt van vulkanisch gesteente. Dan laat je het koken en koken tot het goud helemaal weg is. 

De container zal binnenin helemaal besmeurd zijn met een wit poeder. Dat is mono atomisch goud. Dit helpt 

DNA te regenereren met een verbazingwekkende snelheid. Helpt veroudering en degeneratieve ziektes om 

te keren. 

 

Gosia: Gebruik je dat mono atomic gold recept in Taygeta? 

 

Yazhi: Ja, het maakt deel uit van de medische inventaris, als een toverdrankje. Versnelt de genezing. Ook 

gebruikt als onderdeel van het recept van een deel van de ingrediënten in de essentiële vloeistof in Medical 

Pods. 

 

Gosia: Wow ok. Maar je hebt een heleboel goud nodig om maar een klein beetje poeder te krijgen lijkt het? 

 

Yazhi: Ja, dat klopt helaas. 

 

Gosia: Ok goed, ik zou meer kunnen vragen maar dat zou een ander onderwerp zijn dus ik wil nu niet 
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afgeleid worden. 

 

Yazhi: Ok. Het belangrijkste om te vermelden is dat de aardende werking van ijzer in jouw/ons voordeel 

kan worden gebruikt in de situatie waarin je wordt aangevallen, anders, ik blijf erbij, zijn we allemaal 

energie en is er geen materie, mind over mater, je bent niet beperkt, je kunt vliegen, als je ontwaakt bent 

zal en kan ijzer je geen pijn doen. 

 

Gosia: Maar als geest boven materie gaat, dan moeten we ons in theorie ook geen zorgen maken over 

negatieve entiteiten? 

 

Yazhi: Precies. Het probleem hier is dat de meeste mensen op Aarde gewoon niet op dat niveau zijn. Het is 

voor hen, niet voor mij, niet voor supersterke sterrenzaden. 

 

Gosia: Maar als we geloven dat we kunnen vliegen, wat er ook gebeurt... dan zou het dragen van een 

amulet een tegenstrijdige boodschap naar het universum kunnen sturen... aangezien het dragen ervan 

aangeeft dat we NIET volledig geloven dat het geest boven materie is, niet? 

 

Yazhi: Als dat is wat je voelt en ziet, kan dat ook het geval zijn. Dus ijzer kan werken, of niet, in je 

voordeel. Maar dat hangt af van de gebruiker. 

 

Gosia: Ja, ik denk dat het uiteindelijk ieders individuele keuze is. Alleen zij kunnen weten hoe krachtig ze 

zich voelen. 

 

Yazhi: Als je echt voelt dat je machtig bent, dan ben je dat ook! 

 

Gosia: Behalve glas eten, haha. Dat zal je hoogstwaarschijnlijk nog steeds beïnvloeden. Ik moest dat 

vandaag tegen iemand zeggen, want die zei dat hij zich superkrachtig voelt en niets nodig heeft. 

 

Yazhi: Ik zou zelf ook geen glas eten! En als zij zich superkrachtig voelen, dan zijn ze dat ook! Maar zijn ze 

dat allemaal? Nee! Gebruik het, het is een hulpmiddel. 

 

Gosia: Dragen jullie daarboven, de Taygetans, amuletten, etc? 

 

Yazhi: Ja, dat doen ze als sieraad. En om symbolische redenen. Bescherming zelfs. 

 

Gosia: Tegen wat? Die entiteiten kunnen ze daarboven ook bereiken? 

 

Yazhi: Hun eigen ideeën. 

 

Terzijde: niet alleen ijzer werkt als bescherming: mensen kunnen en moeten ook de grote verscheidenheid 

aan kristallen en gesteenten gebruiken, amethisten en zo, die ook bescherming geven door dezelfde 

frequentie houdende programmeerbare werking! 

 

Gosia: Ok geweldig, ik zal dat opnemen. 

 

Yazhi: Dank je wel! 
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