
Is er bescherming tegen de straling van 5G frequentie?

Nu de uitrol van het mobiele 5G frequentie netwerk letterlijk voor onze deur staat, is het wellicht verstandig 
ook eens te kijken of de toekomstige blootstelling aan deze straling de mogelijke impact van invloed op onze 
gezondheid kan worden ingeperkt.
We horen over de 5G vele verontrustende berichten en Zwitserland heeft onlangs besloten dat er eerst meer 
onderzoek dient te komen over de mogelijke schadelijke effecten voor mens en dier alvorens men dit netwerk 
zal toelaten in hun land.

Wist je dat met 5G .... 
• Getest is op Lowlands en dat ruim 100 mensen bloedneuzen kregen?
• Rondom het testgebied in Groningen de koeien op hol sloegen?
• Talloze dode bijen onder 5G masten in de V.S. worden gevonden?
• Volop bomen gekapt worden omdat deze het signaal verstoren?
• In stedelijke gebieden er om de 200 meter een zender bijkomt?
• Er zenders, camera’s en microfoons in lantaarnpalen komen?

Deze informatie is afkomstig van bronvermeldingen 5g is niet oke.nl 
In Nederland zijn de voorbereidingen reeds in volle gang en 
daarom zijn er ontdekkingen gedaan die mogelijk de schadelij-
ke invloeden van 5G enigszins kunnen beperken en misschien 
wel ten volle teniet doen.
Door toeval stuitten wij een aantal jaren geleden op een heel 
bijzondere Kristal, genaamd ANDARA. Andara-kristallen wor-
den ook wel ‘mono-atomaire’ kristallen genoemd, Ze bestaan 
uit een soort vulkanisch glas, met de hoogste vibratie die ooit 
in mineralen op aarde is aangetroffen. Dit komt omdat Andara-
kristallen ‘prima matra’ bevatten, variërende combinaties 
van 70 mineralen, mono-atomaire edelmetalen, die ook wel 
‘Ormus-elementen’ genoemd worden.

In 1995 ontdekte Lady Nel-
lie – een Choctaw-sjamaan en 
medicijnvrouw – op haar land 
in de hoge bergen van Noord 
California, een uniek minera-
lendepot. In dit depot werden 
tal van mono-atomaire elemen-
ten gevonden van goud, zilver, 

iridium, rhodium, platina, chromium en andere mineralen. Tevens werden er in dit depot glasachtige kristallen 
gevonden met buitengewone metafysische eigenschappen. Ze bleken voornamelijk uit ‘prima matra’ te be-
staan.  Ze hebben een extreem hoge energetische frequentie die overeenkomt met de hogere dimensies van 
licht en liefde.

We ontdekten dat tot nu toe slechts twee van deze Andara kristallen de eigenschap hebben om de 5G stra-
ling zodanig te neutraliseren dat schadelijke invloeden op het gezondheidssysteem merendeels teniet worden 
gedaan. Het blijkt dat de juiste samenstelling van de mono-atomaire elementen 
van een Andara welke weer correspondeert met de hogere energetische fre-
quentie van een persoon de te verwachten bescherming biedt.
Juist omdat een Andara kristal beperkt worden gevonden, hebben malafide 
handelaren allerlei falsificaties op de markt gebracht welke bijna niet te onder-
scheiden zijn van de echte Andara. Juist door onze meting weten we dat een 
echte Andara een Boviswaarde = levenstrilling heeft van meer dan 1 miljoen 
Bovis. Namaak Andara’s hebben geen Boviswaarde daar ze bestaan uit louter 
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glas. Een waarschuwing is hier echt wel op zijn plaats, daar 
wij mensen hebben ontmoet die veel geld hebben uitgegeven 
voor een stuk gekleurd glas en zich daardoor echt genept zijn 
gaan voelen.

Daarom indien je een Andara kristal zou willen kopen die be-
scherming biedt tegen de 5G straling, kijk dan goed uit en zoek 
betrouwbare adressen daarvoor.
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