
  

  

Een Ether Piranha,  

Wat doet de Ether Piranha: 

1. De Piranha leeft van de omgevingsstraling of omgevingsradiogolven, 
of andersoortige radio energie, hij heeft geen batterijen, die zijn 
eerder lek dan leeg, dus bij de modernisering weg gemoderniseerd. 

2. Bij de geringste veldsterkte, wordt de piranha zonder tussenkomst 
van de gebruiker actief, als er geen veld of straling is, hoeft hij niets 
te doen is de visie. 

3. De Piranha zoekt in een fractie van een seconde de omgeving af, en 
vergelijkt alle aanwezige “problemen” met de ingebouwde 
databank, en op prioriteit volgorde worden de problemen omgezet 
in warmte, waarbij de Piranha ongeveer 15.000 keer sneller is met 
reageren, dan het lichaam. En een signaal wat niet voorkomt in de 
databank maar wel qua karakteristiek problematisch kan zijn, wordt 
bij voorbaat omgezet in warmte, zoals ook bij twijfel gevallen.  

4. De Piranha is volgegoten met een hars, wat tegelijkertijd een 
koelmiddel is, kan aan de buitenkant maximaal 40 graden Celsius 
worden, en kan van binnen probleemloos, continu temperaturen 
boven de 100 graden Celsius hebben.  

5. Hij is zodanig gebouwd, en ontworpen, dat de Piranha continu voor 
100% overbelast mag zijn, zonder dat dat problemen geeft. 

6. Een Piranha is kostbaar, en dat is, omdat die net als een vliegtuig, en 
net als levens kritische medische apparatuur, met alles dubbel is 
uitgevoerd, dubbele voeding, dubbele besturing, dubbele warmte 
wisselaars etc. en is gebouwd met de meest degelijke componenten. 
waarom? Wel, vrijwel iedereen kan niet zonder Piranha, omdat dan 
de klachten die door de Piranha verdwijnen in no-time weer terug 
zijn, zodat wij de Piranha min of meer als “Life support” zien en dus 
zodanig superdegelijk en super betrouwbaar maken, omdat uitval 
zeer problematisch kan zijn.  

7. Daarom zijn het onderhuids eigenlijk twee Piranha’s in één huisje die 
samen het werk doen, zoals bij vliegtuigen ook alle bedieningen 
dubbel zijn, en alle instrumenten, en omdat computertjes ook wel 
eens een foutje kunnen maken, vangt de ene op, wat de ander even 
passeert en omgekeerd, waardoor ze dus meer dan 80 jaar 
betrouwbaar hun werk zullen doen. De eerste lichting was gebouwd 
voor 25 jaar, maar zover bekend, functioneren ze na 32 jaar nog 
allemaal. Betrouwbaarheid gaat hierbij voor alles. 

8. En aangezien elk van de Piranha’s 100% van het werk kan doen, en 
ze samen dus doorgaans 50/50 werken is er geen probleem als er 
iets kapot zou gaan van binnen. Er liggen zoveel kruislingse 
verbindingen, dat alles dubbel gedekt is en alle functies door beide 
Piranha’s vervuld kunnen worden. Daarom zijn er geen knopjes en 
controle lampjes, die zijn niet nodig, en kunnen alleen maar 
problemen geven. 

9. Tegelijkertijd hebben we de Piranha ook zodanig geconstrueerd, dat 
de Piranha’s ook allebei voor korte tijd op 100% kunnen werken, en 
dat kan 100% op 1 gebied zijn, maar kan ook zo, dat ze beiden 
verschillende taken doen, om daarmee de capaciteit of de 
bandbreedte tijdelijk te vergroten. En dat alles volstrekt 
automatisch, zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. 

Het adres sinds 1986 voor “onmogelijke” oplossingen   
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Kort samengevat: 

De Ether Piranha is dus een maximaal 
betrouwbaar middel om een ieder te 

beschermen die niet tegen radiogolven, 
straling etc. kan en er ziek van wordt. 

In principe kan NIEMAND tegen straling en 
radiogolven, alleen de ene persoon heeft 
eerder klachten dan de ander. Dat is er in 

gelegen dat bij iedereen het afweersysteem 
anders is, en ook de samenstelling van 

ziekmakende factoren bij iedereen anders 
is. Het afweersysteem kan namelijk maar 1 
ding tegelijk, en met straling etc., kan het 
afweersysteem niets beginnen, maar is er 
wel druk mee, en daarmee krijgen allerlei 

andere ziektes vrijbaan. 

De Piranha heeft als primaire taak om die 
ziekmakende radiogolven etc. weg te 

werken, waardoor het afweersysteem en 
het zenuwstelsel weer tot rust kunnen 

komen en hun normale taken weer kunnen 
vervullen en daarmee de overige ziekte 

verwekkers die feest gevierd hebben en tot 
de algehele uitval en arbeidsongeschiktheid 

aanleiding kunnen geven, op te kunnen 
ruimen. 

De Piranha houdt daarna de boel op peil, 
zodat er niet teruggevallen wordt. 

HET GRIJZE GEBIED VAN: 

Electrosmog 

Elektro magnetische velden 

Straling 

Zendmasten 

En u wordt er ziek van? 

Lees dit en kijk hoe het 

anders kan. 

http://www.emvelden.nl/
http://www.antimagnetic.nl/


  

  

 

Het probleem: 

Mensen hebben graag alle gadgets die ze maar kunnen hebben, de 
industrie gaat daar gretig in mee, want dat levert zo lekker op. Maar 
zit daar dan geen duistere kant aan? 
Jawel, een zeer duistere kant, maar daar zijn de meesten vanwege 
hun belangen Oost-Indisch doof voor, c.q. Oost-Indisch blind. In ieder 
geval wordt het slachtoffer doorgaans voor gek verklaard. 
 

Waar gaat het dan fout? 

Het zenuwstelsel van de mens heeft verschillende uiteinden, die 
vormen antennes net zoals vroeger de lint antenne van de 
middengolf.  
Als die antenne de juiste afmetingen heeft, komt er op de draadjes 
die de radio in gaan een spanning te staan, die door de radio vertaald 
wordt in spraak en of muziek. Als 2 spieren of zenuwbanen, die ook 
geleidend zijn op dezelfde manier in het lichaam een afgestemde 
antenne vormen, dan ontstaat daar op het knooppunt een spanning, 
waarna er stroom gaat lopen, omdat het hele lichaam geleidend is net 
als bij de Middengolfradio. Die spanning en stroom kunnen het 
zenuwstelsel ontregelen, maar ook pijn, jeuk, uitslag en ontstekingen 
veroorzaken, en die kunnen van nauwelijks merkbaar, uitgroeien tot 
chronische klachten die het leven ontwrichten  
Verder is het afweersysteem dan extreem druk met het proberen op 
te ruimen van de door straling etc. ontstane ontstekingen, terwijl die 
steriel zijn, ofwel dat heeft geen nut. 

 

                    

 

 

 

 

Terwijl het afweersysteem druk is met de stralingsproblemen, waar het 
niets mee kan beginnen, hebben alle andere ziekteverwekkers vrij spel en 
vieren die feest. 

Daarom ontaard deze problematiek bij eenieder op een andere manier, 
want de cocktail van ziekmakende feestgangers is bij iedereen anders. 

En het is niet een kwestie of iemand uiteindelijk de klos is, maar  wanneer.  
Iedereen gaat er uiteindelijk aan, hoe sterk iemand ook is.  
Uiteindelijk wordt de cocktail feestvierende ziekte verwekkers groot 
genoeg om iedereen te vellen en tot 100% arbeidsongeschiktheid aan toe 
te slopen. 

De Piranha is dus een eerste middel tot herstel, en tevens het meest 
essentiële middel tot herstel, daarnaast is het belangrijk om alle andere 
ziekte verwekkers om zeep te helpen en het lichaam daarbij te 
ondersteunen met alle middelen die daarvoor verkrijgbaar zijn. 

En RUST, veel RUST, wanneer dat ook maar even kan, is essentieel om het 
lichaam te helpen bij het herstel. 
Doorgaans zijn de artsen (die geen Piranha hebben) niet zo ingevoerd in 
de stralingsproblematiek, daarom lost de Piranha dát stuk van de 
problemen geautomatiseerd op, zodat de doctoren zich kunnen buigen 
over de rest van de problemen die dan overblijven. 

De Piranha’s kosten grofweg  tussen de €2500 (2018) en €35.000 (2018), 
dat komt omdat ze OP MAAT in NEDERLAND volledig handmatig gebouwd 
worden. Het is dus AMBACHTSWERK, geen fabriekswerk. 
Er zijn een aantal basisvarianten die enige modules tot een regiment aan 
modules kunnen herbergen, en inmiddels 150 verschillende modules die 
tezamen de kostprijs vormen. 
De Piranha’s voldoen aan alle wettelijke eisen en zijn o.a. CE conform en 
voldoen o.a. aan de Restriction Of Hazardous Substances (ROHS) richtlijn, 
en zijn dus ook veilig voor baby’s , dieren en kinderen. Tevens zijn ze veilig 
om mee te vliegen, en kunnen probleemloos door alle röntgenpoortjes 
van de bagage controle. 

      Oplossing: De Ether Piranha: Hoe werkt dat: 

Een Ether Piranha Is een Microcontroller gestuurde precisie 

radio die een programmeerbare databank heeft van 

“schadelijke” radiogolven, magneetvelden etc. en die zet die 

om in  warmte en licht. En dat doet hij zo snel dat de drager 

van de Piranha doorgaans van zijn of klachten ( door de 

straling etc.) verlost is. 

Er is 1 ding wat men in ogenschouw moet nemen,  

het lichaam is veranderlijk, ofwel de gevoeligheid is geen 

constante, maar een continu aan verandering onderhevig 

proces. Ofwel, het kan heel goed zijn, dat de Piranha op het 

moment van bouwen en afleveren exact aansluit bij de 

gevoeligheden, maar dan kan gaan verlopen, c.q. het lichaam 

kan gaan verlopen, dat kan in uitzonderlijke gevallen zelfs 

zover verlopen dat het kan zijn, dat na verloop van tijd de 

Piranha aangepast, of zelfs compleet vervangen moet 

worden. 

We hebben een uniek concept ontwikkeld om de Piranha’s 

voor een ieder bereikbaar te maken.  

Het gros van de mensen die een piranha nodig hebben,  zijn 

heel langzaam aan zo ver de vernieling in gegaan zijn, dat ze 

van een goede economische situatie naar een economisch 

uitzichtloze situatie zijn gegaan. 

Om dan de weg terug te krijgen naar weer een zo normaal 

mogelijk leven is er doorgaans onvoldoende geld, om een 

dergelijk kostbaar apparaat als een Piranha in één keer te 

betalen. 

En daar hebben we het volgende op gevonden: 

We hebben een Stichting HGG R&D opgericht zonder 

winstoogmerk, die de Piranha’s voor kan financieren, dan 

betaalt u geheel rente vrij de kostprijs aan de Stichting terug 

met een minimum maandbedrag van €50, waarbij het altijd 

vrij staat om sneller of meer af te lossen, tot de kostprijs 

voldaan is. 

En dat dat jaren in beslag kan nemen, is inherent aan de 

kostprijs en doorgaans ontstane benarde positie en is verder 

geen probleem.. 

Steeds meer mensen kunnen 

niet meer tegen een of meer 

soorten van straling, 

elektromagnetische velden, 

zendmasten, aardstralen, etc, 

waarvan er steeds meer en 

steeds geconcentreerder om ons 

dagelijks leven heen komen en 

het dagelijks leven beïnvloeden 

in het gunstigste geval, en totaal 

ruïneren in het ongunstigste 

geval. 


