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20200428-Taygeta-NL-Wat-zijn-de-doelen-van-5G-3-4 

 

In deze video leggen we enkele doelstellingen van 5G uit. Als het geen bandbreedte is ... waar is het dan 

voor? Dit is de derde in een reeks van 4 video's over 5G-technologie.  

 

1.- Wat is 5G en hoe beïnvloedt het ons?  

2.- Hoe kunnen we onszelf beschermen?  

3.- Wat is het doel ervan?  

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

 

Als het voor u interessant is geweest, moedigen wij u aan het te delen, het is belangrijk dat zoveel 

mogelijk mensen worden geïnformeerd.  

 

Hallo vrienden. Ik ben Cristina van Pleiadische Kennis. Dit is de derde video. Tot nu toe hebben we 

uitgelegd wat 5G is, hoe het ons en dieren beïnvloedt, en ook hoe we onszelf kunnen beschermen. Dus 

vandaag ga ik jullie vertellen, of uitleggen, welke doelstellingen 5G heeft, waarom ze het doen. Als je de 

andere 2 video's nog niet gezien hebt, moedig ik je aan om dat te doen, zodat deze informatie beter 

begrepen kan worden. Ondertussen weet u dat 5G geen bandbreedte is, maar eerder een wapen voor 

biologie, daarom wordt het zwaar gecensureerd in alle media, ook hier op YouTube. Dit wapen heeft vele 

doelen, waaronder zijn:  

 

SYNTHETISCHE TELEPATHIE  

Synthetische telepathie omvat vele, vele dingen, zoals:  

Menigte controle.  

Controle van de gezondheid.  

Beheersing van de consumptie.  

Controle van de economie.  

Controle van beweging.  

En als een militair wapen.  

 

Voordat we beginnen met al deze subtopics, laten we uitleggen wat synthetische telepathie is. Wat is 

synthetische telepathie? Wel, synthetische telepathie is wanneer ze iets kunstmatig in je geest injecteren 

(projecteren) en jij het identificeert als het jouwe, als je eigen gedachte. Onthoud dat 5G, zoals we in de 

eerste video hebben uitgelegd, op hetzelfde niveau werkt als onze hersengolven. Onze hersengolven, 

Alpha golven. Dus daarmee kunnen ze, op een bepaalde manier, ons denken veranderen. Het is 

geestcontrole door specifieke elektromagnetische golven. Deze technologie is een paar jaar geleden in de 

praktijk gebracht. En hoe kunnen ze dit doen? Wel, door deze specifieke elektromagnetische golven, 

aangezien onze hersenen, zoals je weet, bestaan uit een neuro-elektrisch netwerk, aangezien de 

neuronen in de hersenen op een of andere manier de informatie doorgeven via elektrische impulsen.  

 

Je moet alleen weten hoe je ze moet aanpassen en dat is niet nieuw. Er zijn de laatste jaren veel 

wetenschappers die dit allemaal hebben onderzocht. Advocate Louise Doswald Beck, gespecialiseerd in 

internationaal recht en Gerald Cauderay, industrieel en wetenschappelijk adviseur bij de Zwitserse 

ambassade in Moskou, publiceerden reeds op 11/01/1990 een rapport in het Officieel Comité van het 

Rode Kruis Bulletin waarin het volgende werd verklaard:  

 

Dat kleine doses elektromagnetische energie de werking van cellen kunnen veranderen. Anderzijds 

bevestigde Dr. Elizabeth Browser, een kernfysicus die aan het hoofd stond van het San Leandro 

Technologisch Onderzoekslaboratorium in Californië, Verenigde Staten, en die een diepgaand onderzoek 

leidde naar ELF, laagfrequente golven, dat deze het gedrag van 80% van de inwoners van Californië 

kunnen wijzigen, waarbij emotionele toestanden zoals euforie of agressiviteit worden opgewekt, zonder 

dat de inwoners dit weten.  

 

Daarnaast wees zij ook op het gevaar van het HAARP-project, (High Frequency Active Auroral Research 

Program) Dit project, met zijn honderden miljoenen watts aan vermogen en zijn antennes die microgolven 

uitzenden, kan een superverwarmer zijn voor de bovenste atmosfeer, die een enorme ionisatie 

veroorzaakt, die onvoorspelbare gevolgen kan hebben. Met zijn spiegeleffect, kun je zijn effecten ook 

richten op elke regio van de planeet. Een nieuw wapen voor klimaatmanipulatie dat stormen kan 

versterken, vorst kan veroorzaken, droogtes over bepaalde gebieden kan verlengen, op een precieze 
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manier, waardoor een specifieke regio schade lijdt zonder dat de bewoners het merken. Het is zeker een 

controle op afstand van het klimaat. 

 

 
 

Ook Richard Cesaro, directeur van DARPA tijdens het Pandora-project, die werkte voor de Marine en de 

NSA, een agentschap gespecialiseerd in telecommunicatie en spionage, maakte uiteindelijk bekend: Om 

een technologische sprong voorwaarts te maken op militair gebied, moet je verder gaan dan bommen en 

de geesten van vijanden controleren. En hij voegde eraan toe: De mogelijkheid om een zekere mate van 

controle uit te oefenen over menselijk gedrag door middel van microgolven van lage intensiteit is redelijk 

in het licht van ons onderzoek. Maar dit is niet alles, niet alleen kan het menselijk denken worden 

gewijzigd, het kan ook worden gelezen. Thomas Jensen, van Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center 

in Missouri, Verenigde Staten, toonde aan dat milliseconden voor het uitspreken van een woord, de 

hersenen bepaalde golven voor dat woord uitzenden en dat die golven van de ene persoon tot de andere 

precies hetzelfde zijn.  

 

En andere wetenschappers gingen nog verder. Edward Hoffmann, adjunct-directeur van het Yale 

Psychiatric Institute in Connecticut, Verenigde Staten, beweert dat de stemmen die schizofrenen horen, 

kunnen worden vernietigd door magnetische impulsen. Dit alles werd op de proef gesteld met een 

apenexperiment waarbij de apen verschillende beloningen kregen en konden kiezen welke beloning ze 

kregen. Een computer registreerde de hersengolven van elke aap wanneer hij elke beloning koos en door 

de registratie van al deze metingen kon men te weten komen welke beloningen de aap zou nemen 

voordat hij ze nam. En de lijst is lang, erg lang. Ik moedig u aan al deze studies te onderzoeken en nog 

vele andere die gericht zijn op menselijke geestbeheersing door middel van deze positronische wapens. 

Zoals altijd doet dezelfde strategie ons geloven dat wetenschappelijke vooruitgang klein of onvolwassen 

is, maar wanneer dit al is doorgedrongen tot de burgerbevolking, betekent dit dat de militaire vooruitgang 

op dit gebied zeer vergevorderd en ontwikkeld is, en niet alleen bij apen. noch bij psychiatrische 

patiënten, maar dit is op dit moment al in gebruik genomen door de burgerbevolking.  

Dit schijnt enkele jaren geleden voor het eerst te zijn getest in de installaties van de universiteit van 

Berkeley in Californië, waar enkele leden van de campus toepassingen hadden met mobiele telefoons 

waarmee zij de GWEN-toren een signaal konden geven, zodat deze een signaal zou uitzenden naar een 

bepaald individu. En deze kreeg bijvoorbeeld de opdracht een andere student aan te vallen. Dit 

experiment werd door professoren en studenten aan de kaak gesteld. Op dit ogenblik hebben duizenden 

mensen zich gegroepeerd in verschillende verenigingen die beweren de slachtoffers van deze 

positronische aanvallen samen te brengen.  

 

HOE VOEREN ZE DIE UIT?  

En hoe controleren ze ons? Hoe doen ze deze aanvallen op de bevolking? Deze specifieke 

elektromagnetische golven worden door de GWEN torens doorgegeven en ontvangen door onze 

mobieltjes. En wie heeft er geen gsm? Daarom hebben ze ervoor gezorgd dat alle of bijna alle bewoners 

van de planeet Aarde er een hebben. Omdat we niet allemaal op dezelfde manier gebruik maken van 

mobiele telefoons, strijden zij ervoor om de totale inenting van de bevolking op te leggen. Vaccins 

bevatten zware metalen en nanotechnologie, die met de 5G-technologie aan het werk gaat. Als ze 

nanochips in ons allemaal injecteren, kun je ze niet thuislaten of uitzetten wanneer je maar wilt. En noch 

de Zwitsers, noch de Zweden, noch alle landen die geen 5G Towers willen, worden gered. Alleen al door 

zich te laten inenten, wordt 5G uitgezonden via het leger, via satellieten en ook via ballonnen die deze 

elektromagnetische golven over de hele planeet verspreiden. Wat willen ze hiermee bereiken? En waarom 

willen ze dit doen? Om de burgerbevolking te controleren. Controle is zonder twijfel het succes van de 

piramide.  

 

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


 
 

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

 
 

MASSA CONTROLE  

Deze positronische wapens worden gebruikt in sportstadions, bijvoorbeeld, om specifieke reacties te 

stimuleren. Hierdoor kunnen ze de rellen beheersen, ze kunnen de massa controleren. Onthoud dat 

eenheid kracht is en dit is een gevaar voor hen die daarboven zijn. Ze kunnen een demonstratie alleen 

ontmantelen of afblazen door de demonstranten op gedachten te brengen. Via de Gwen Towers, of het nu 

5G is of niet, kunnen ze op afstand instructies sturen naar mensen die het een of het ander doen. 

 

GEZONDHEIDSBESTRIJDING  

De aanwezigheid van 5G op een plaats zal mensen kwetsbaarder maken, waardoor ze veel gemakkelijker 

de griep of een andere ziekte zullen krijgen. Via mobiele telefoons kunnen ze stemmingswisselingen, 

specifiek gedrag, stemmingen, neuronale problemen zoals epilepsie, enzovoort veroorzaken. Ze kunnen 

nog steeds werken als de gsm uit staat en dit is al ongeveer 5 jaar aan de gang. Met de chips in het 

lichaam zou de controle, zoals ik al eerder heb uitgelegd, veel groter zijn. Hoe werkt de chip? Het signaal 

wordt naar de chip geleid en die kan ons gedrag en onze stemmingen gemakkelijker manipuleren. De chip 

scheidt psychotrope stoffen of nanobots af in de bloedbaan om niet alleen het gedrag te manipuleren, 

maar ook om een ziekte te veroorzaken zoals kanker of zelfs de dood, door bijvoorbeeld een hartstilstand 

bij de persoon te veroorzaken. Zij kunnen de bevolking ziek maken door hen op te sluiten in een 

elektromagnetische soep. Merk ook op dat deze chips op afstand kunnen worden uitgeschakeld. Veel 

wetenschappers leggen nu al een verband tussen de introductie van golven en veel van de pandemieën 

die we de afgelopen 100 jaar hebben meegemaakt. En het is dat microgolven schadelijk zijn voor mensen 

en alle levende wezens en dit valt op dit moment niet te ontkennen. Met deze technologie kunnen zij op 

de een of andere plaats pandemieën veroorzaken, mensen treffen die dat willen, en dit geeft vrij spel aan 

alle grote farmaceutische bedrijven, zodat zij al hun producten met volledige garantie kunnen verkopen.  

 

 
 

CONTROLE OVER CONSUMPTIE  

Met deze technologie kunnen ze je een of ander product laten consumeren door een synthetisch idee in je 

geest te brengen. Welkom in de reclame van de toekomst, of liever, in het heden. Herinnert u zich 

subliminale reclame in films? Die ene waar je een film aan het kijken was in de bioscoop? En plotseling, 

nou ja, verscheen er een beeld van een Coca Cola, bijvoorbeeld. En niemand zag het, maar je 

onderbewustzijn had het opgevangen en veel mensen stonden op en consumeerden Coca Cola. Welnu, dit 

is nu vrij gecontroleerd, maar we hebben andere soorten reclame, advertenties, banners overal, tussen 

sociale netwerken. Overal wordt reclame gefilterd, maar telkens proberen mensen op een of andere 

manier aan die reclame te ontsnappen, zodat grote bedrijven een grote som geld kunnen betalen voor de 

controleurs om op een bepaalde plaats, in een bepaalde bevolking, of waar zij willen, een signaal uit te 

zenden zodat die bevolking een ander product koopt. En dit is nu al een feit. Herinnert u zich de 

Toiletpapier Apocalyps? Dat veel mensen in de opsluiting, toen ze massaal toiletpapier begonnen te kopen 
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en dat het op veel plaatsen opraakte en veel supermarkten absoluut alles hadden behalve toiletpapier dat, 

zoals Anéeka bij monde van Robert in haar live uitlegde, dit een perfect bewijs zou kunnen zijn van 

consumentencontrole. En als u hier nog meer bewijs van wilt, kunt u zien dat Kimberly Clark, fabrikant 

van Kleenex tissues en Scottex toiletpapier, zijn winst in de maand maart met 45% heeft zien stijgen. En 

waarom kochten de mensen toiletpapier? Waarom was het niet iets anders? Nou, omdat het zeer 

waarschijnlijk een test was van synthetische telepathie voor consumptie. Dit is het koopje voor elk bedrijf. 

En dit is niet zoals subliminale reclame, of de overmaat aan advertenties, die op de een of andere manier 

gerapporteerd kunnen worden, dit is onzichtbare reclame die geen sporen achterlaat in de hersenen, en 

het zal heel moeilijk zijn om aan te tonen dat we aangevallen worden met deze ingevoegde reclame.  

 

 
 

ECONOMISCHE CONTROLE  

Door het opleggen van 5G zal er meer controle komen over digitale systemen op het netwerk over de hele 

wereld. En het is noodzakelijk om de volledig gedigitaliseerde economie in te voeren, waardoor het fysieke 

geld eindelijk zal verdwijnen. Hiermee zullen ze weten hoeveel geld je hebt, hoeveel je uitgeeft en waar je 

het aan uitgeeft. Totale controle.  

 

CONTROLE OVER BEWEGINGEN  

In 5G is er ook een hightech controlesysteem met microbots en nanodeeltjes waarmee alle mensen in 

realtime kunnen worden gevolgd, en met de chip maakt het niet uit of je mobiel kapot was of dat je hem 

thuis hebt laten liggen.  

 

MILITAIR WAPEN  

Deze technologie wordt toegepast in de vorm van exotische wapens die op het slagveld worden gebruikt 

en die in staat zijn het gedrag van de vijand binnen zijn invloedssfeer te wijzigen, bijvoorbeeld door 

gevoelens van terreur te veroorzaken of ideeën te implanteren die hij als het zijne zal overnemen. 

 

En hier heb ik een beetje uitgelegd wat de doelstellingen van de 5G zijn. Vergeet niet dat deze 

technologie in beide richtingen werkt, dat wil zeggen dat ze zowel gedachten in je hoofd kunnen 

inbrengen, als ze kunnen lezen, zoals we al hebben gezegd via een kunstmatige intelligentie die onze 

hersengolven kan lezen en ze op een of andere manier kan vertalen naar ons denken. Weten wat we 

denken of wat we gaan doen is zeer nuttig om te anticiperen op onze bewegingen. En vergeet niet dat het 

excuus onze veiligheid is en zal zijn, zodat we dit alles op de een of andere manier toestaan en onze 

rechten en vrijheid aan al deze controleurs geven.  

Het is heel belangrijk om op een hoge frequentie te blijven. Zoals ik al in de andere video heb gezegd, 

zodat we op de een of andere manier voorkomen dat dit alles ons beïnvloedt. Want deze synthetische 

gedachten die in onze geest worden geïnjecteerd, met goed innerlijk werk kunnen we ze identificeren en 

ons ervan ontdoen. Het is als bij natuurlijke telepathie, bij natuurlijke telepathie krijgen we veel 

gedachten van andere mensen en omdat we die niet toepassen of in praktijk brengen, identificeren we ze 

als onze eigen gedachten en vaak zijn het gedachten, het zijn emoties die men soms op een vreemde 

manier voelt en niet begrijpt waarom, en vaak is dat omdat we telepathisch de emoties van onze 

omgeving absorberen. Hier is het dus heel belangrijk dat we werken aan onze frequentie en aan onze 

gedachten, zodat als we op enig moment een gedachte ontvangen, we die op de een of andere manier 

kunnen classificeren en de gedachten die niet de onze zijn, kunnen worden verwijderd en geëlimineerd uit 

ons hoofd. En deze video is ook zodat we ons een beetje bewust worden van wat onze mobiles werkelijk 

zijn en dat we maatregelen beginnen te nemen tegen dit alles. Ik wil er graag aan toevoegen dat de elite 

communiceert met MUON NEUTRINO die de biologie niet schaadt. Van hieruit doe ik een oproep om dieren 

niet te gebruiken in experimenten  

Hier eindig ik de video. Ik wens dat dit interessant voor u zal zijn. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en 

het luisteren en tot ziens in de volgende video. 
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