
 
 

René Yanadath                                                       Pagina 1 van 3                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

20210819-Taygeta-NL-Lage-niveaus-van-ijzer-covid-agenda-ijzer-beschermt-tegen-astrale-

negatieve-entiteiten 

 

 

 

Lage ijzerniveaus - Covid Agenda - ijzer beschermt tegen astrale negatieve entiteiten 

 

Yazhi: Oorzaken van onverklaarbare bloedarmoede bij patiënten. 

 

Langdurige blootstelling aan elektromagnetische energievelden van hoge intensiteit veroorzaakt 

bloedarmoede bij proefpersonen. Vooral merkbaar in het frequentiegebied boven 1 GHZ en hoe sterker het 

is, hoe meer bloedarmoede het veroorzaakt. Dit wordt nog versterkt als de elektromagnetische stralingsband 

met een vermogen van meer dan 1 GHZ geconcentreerd is in een sterke eenrichtingsstraal, zoals laser, of 

zelfs niet zo geconcentreerd of gelokaliseerd is, en niet verspreid is in concentrische golven zoals de 

radiogolven zouden zijn. 

 

Dit wordt opzettelijk veroorzaakt door de beheerders van de plandemie om zeer reële esoterische redenen, 

dat wil zeggen, zij hebben een stevige niet-menselijke wetenschappelijke basis, omdat al duizenden jaren 

bekend is, dat ijzer mensen beschermt tegen aanvallen van paranormale aard, zowel van entiteiten van het 

lagere astrale als van interventies of ontvoeringen van niet-menselijke technologische wezens van 

regressieve aard. 

 

Zelfs bij nachtelijke aanvallen van regressieve entiteiten is het bekend dat iemand met een laag ijzergehalte 

in het bloed 90% meer kans heeft om te worden aangevallen dan iemand met een normaal ijzergehalte, dit 

vooral meetbaar of als het geconcentreerd is in de basis van de wervelkolom. 

 

Dit verklaart ook waarom statistisch gezien vrouwen meer last hebben van paranormale aanvallen van allerlei 

aard, maar vooral die van nachtelijke aard dan mannen, als gevolg van hun natuurlijke neiging tot 

bloedarmoede veroorzaakt door hun menstruatiecyclus. 

 

IJzer en zijn eigenschappen helpen de existentiële dichtheid van de persoon stabiel te houden, zoals 

gedicteerd door de basisfrequentie van die persoon in zijn persoonlijke energetische torus, die op zijn beurt 

afhangt van zijn mentale toestand en zijn bewustzijnsniveau. 

 

Zij verminderen de hoeveelheid afweer van de persoon door de hoeveelheid bloedijzer te verminderen, 

waardoor hij kwetsbaarder wordt voor allerlei aanvallen van entiteiten die niet tot de tastbare werkelijkheid 

behoren die men 3D noemt, of aardse werkelijkheid. 

 

Het ultraviolette licht van de zon in wisselwerking met het bloedijzer via de huid activeert de retentie en 

generatie-van-herhaling eigenschappen van ijzer, waar het de existentiële frequentie van de persoon 

stabiliseert, de aurische frequentie van zijn persoonlijke torus die dient als een beschermend energieschild. 

 

Het gebrek aan zonlicht verzwakt de frequentie-vasthoudende werking van bloedijzer en verhoogt het 

vermogen van elektromagnetische golven boven 1 GHZ om bloedijzer af te breken. 

 

Ik moet benadrukken dat het effect van elektromagnetische straling op bloedijzer vooral optreedt of 

duidelijker is wanneer er sprake is van een gerichte stroom of vector en niet zozeer als gevolg van gewone 

omgevings-kunstmatige elektromagnetische straling. Dat wil zeggen, het is een geconcentreerde 

elektromagnetische straling met een eenrichtingsflux zoals die zich zou voordoen ten gevolge van een 

energiewapen dat op een individu als doelwit wordt gericht. 
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Hoewel de aard van antennes en 5G-transmissies milieuvriendelijker zijn, sluit ik op geen enkele manier uit 

dat 5G gericht kan zijn, en ik aanvaard ook dat alle 5G-functies gerichte straling van aard kunnen zijn die 

nodig is om sterke bloedarmoede te veroorzaken bij individuen binnen het werkingsgebied ervan. 

 

Als speculatie, en niet zo speculatie, zie ik dat ze specifieke sectoren van de samenleving zouden kunnen 

ontdoen van ijzer om ze kwetsbaarder te maken voor lagere astrale regressieve entiteiten, zoals we zeer 

sterke activiteit hebben gezien van kleine portalen vrijwel over de hele wereld, vooral binnen grote stedelijke 

concentraties. 

 

------- 

Uit een andere chat: 

Yazhi: Daarom beschermt het dragen van een ijzeren amulet of het in de buurt hebben van een ijzeren 

amulet ook tegen negatieve entiteiten. Hoewel het op dit moment moeilijk genoeg is om aan een amulet van 

ijzer te komen, zou ik zeggen dat elk ijzer zou werken, zolang het maar geconcentreerd is en niet in een 

goedkope legering. Ik kan toevoegen dat de twee beste ijzersoorten zijn: 

 

1: Grafietijzer 

2: Grijs ijzer 

 

Gezegd met een ander soort beschrijving: 

 

A: Hematiet Fe2-O3 

B: Magnetiet Fe2-O4 

 

Gosia: Maar wat zit erin, ijzer, dat maakt dat entiteiten het niet leuk vinden? 

 

Yazhi: Het stabiliseert DNA omdat het de oorspronkelijke frequentie vasthoudt die eraan is opgelegd. Dus 

het bewaart het geheugen. Dit vanwege de specifieke magnetische velden die het produceert en vasthoudt. 

De frequentie van een levend organisme programmeert het ijzer in de cellen, om een frequentie vast te 

houden. De relatie tussen ijzer en DNA is zeer nauw, het is bijna als een batterij voor het. 

 

Entiteiten kunnen hun frequentie niet veranderen, of inprenten, op die van het slachtoffer, daarom is er geen 

praktische interfaceverbinding, dus bezit is moeilijk tot onmogelijk. 

 

In een cel kan te veel ijzer giftig zijn, te weinig veroorzaakt allerlei problemen zoals bloedarmoede en 

celoxidatie als gevolg daarvan. Degeneratie, veroudering. 

 

We hebben bijvoorbeeld reden om aan te nemen dat ze kunstmatig het ijzer in de menselijke bevolking aan 

het uitputten zijn om de transhumanistische effecten van het DNA veranderende Graphenite dat in de vaccins 

zit te kunnen helpen. Dit bevordert een beter DNA veranderend effect, omdat de proefpersoon niet 

beschermd wordt door zijn natuurlijke ijzer. Dit gaat perfect samen met alles wat er gaande is over de covid 

agenda. 

 

Merk op dat het grootste aantal paranormale gebeurtenissen en voorvallen gebeurt bij vrouwen in de 

puberteit omdat hun menstruatie hevig is en ze zwaar bloedarmoede krijgen! Ik weet dat hier ook andere 

redenen voor zijn, maar dit is zeker een belangrijke factor om te overwegen. 

 

Mannen hebben meer ijzer omdat ze niet elke maand bloeden en velen hebben misschien te veel ijzer in hun 

lichaam, dus voor één keer kan bloed laten trekken een oplossing zijn. Als te veel ijzer het probleem is. En 

dit kan ook verklaren waarom mannen duidelijk minder neigen naar het bovennatuurlijke dan vrouwen. Niet 

alleen omdat ze een rationele geest hebben. Niet zo simpel. 

 

Eenvoudig gezegd: ijzer blokkeert een frequentie door de activiteit van de cellen en de frequentie van de 

geest van het subject, waardoor een verbinding met subtielere interferenties afkomstig van astrale entiteiten 

moeilijk te maken is. De subjecten zijn gewoon niet in het frequentiebereik. Heel erg in het fysieke. Onthoud 

dat we magnetische energiewezens zijn, en wat doet ijzer? Het is magnetisch en programmeerbaar. Dus, het 

is logisch. 

 

Misschien hebben mensen een tekort aan ijzer, en willen ze het vervangen door het grafeen dat in de vaccins 
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zit. Verschrikkelijk. Ik weet dat het ijzer vervangt ← ← Dit is geen speculatie. 

 

Gosia: Maar het beschermt niet zoals ijzer, toch? 

 

Yazhi: Nee, want het is geprogrammeerd door hen. Om een taak te doen, om je te veranderen! Zoals zij het 

willen en willen! Ze gebruiken hetzelfde principe, maar dan om mensen te controleren. Een "neveneffect" van 

het vaccin dat ze allemaal gemeen hebben is dat ze magnetisch zijn. Dit is waarom! 

 

Er is meer onderzoek nodig naar wat er precies gebeurt op Aarde, maar Dr. Alex Sousa heeft misschien iets 

groter aangeboord dan verwacht. 
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