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Grafeen, vaccins, nanotechnologie - Anéeka beantwoordt de vragen van dr. Alex 

 

Anéeka: Mijn probleem hier en met deze paper voor Dr. Alex is dat ik slechts uiterst rudimentaire 

methoden heb om uiterst complexe en geavanceerde medische en technologische concepten door te geven. 

Ik probeer te schrijven op een manier die begrijpelijk is voor verschillende niveaus van mensen. 

 

Een ander probleem is dat ik, ook al ben ik een dokter, aangezien ik niet gestudeerd heb, geen kennis heb 

van de naamsequivalenties tussen hier en daar, of van zuiver menselijke medische begrippen in termen van 

terminologie. Er is een taalbarrière en nog een andere barrière - medisch. Plus, wat de UFoP (de Federatie) 

oplegt. 

 

Ik probeer nog steeds een geavanceerde computer te maken uit een kokosnoot, een lege cornflakesdoos, 

witte lijm en een schaar. Ik ben zeer ernstig. En dan heb ik het niet alleen over de taal, maar ook over de 

zeer menselijke medische begrippen waarmee ik moet werken. 

 

En de zeer menselijke medische terminologie is mij niet helemaal bekend, aangezien ik geen geneeskunde 

heb gestudeerd daar, maar hier. Het is dus een voortdurend gaan en onderzoeken of dit of dat biochemisch 

proces op Aarde bekend is en onder welke naam. En werken met wat er overblijft. 

 

Het handige daarvan is dat wat overblijft, begrijpelijk is voor de doorsnee mens. Maar ik heb het gevoel dat 

het artsen niet volledig tevredenstelt. Maar ik deel alleen waar ik tegenaan loop als niet-menselijke arts die 

probeert de medische wetenschap van Taygetean in te passen in het kader van het begrijpen van de 

menselijke geneeskunde, alsof je een vierkant varken in een rond gat moet laten passen. 

 

Bovendien legt Dr. Alex me gevallen voor, maar geeft me niet de volledige klinische workup, verwachtend 

dat ik hem antwoorden geef. Dat kan ik niet zonder daar te zijn met mijn instrumenten om de patiënt direct 

te diagnosticeren. Ik zeg dit alleen zodat u me begrijpt, dat het niet zo eenvoudig is. 

 

---------------------------- 

 

Dr. Alex: Beste Yazhi, Anéeka, Senetre en alle andere positieve zielen van Taygeta. 

 

Ik twijfel niet aan de valsheid van deze wereld plandemie maar mijn smalle 3D geest gevormd met 

menselijke wetenschap heeft twijfels over sommige dingen: 

 

Allereerst, de UITZONDERINGEN: Het is duidelijk dat 99% van de "Covid" diagnoses en sterfgevallen andere 

ziekten waren die een positieve PCR test gaven die nutteloos is. Ik geloof bijna niets van wat de officiële 

wetenschap zegt, maar in mijn klinische ervaring zijn er gevallen die niet kunnen worden verklaard door de 

eenvoudige naamsverandering. 
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Ik beschik niet over de technische middelen noch over de kennis van Taygetean, dus ik verontschuldig mij 

voor mijn twijfel. Ik wil ALLEEN maar verwijzen naar gevallen van gezonde mensen, NIET gevaccineerd, 30-

50 jaar oud, die zeer ernstige gevallen van bilaterale longontsteking hebben ontwikkeld. Dergelijke gevallen 

zijn er altijd geweest, maar niet met de frequentie, ernst en leeftijd die we vandaag de dag zien. Ik 

analyseer de realiteit die ik zie en er klopt iets niet. Als we aannemen dat er geen virus is, wat is dan de 

oorzaak? 

 

Hallo Dr. Alex. Hartelijk dank dat u contact met ons heeft opgenomen, in het bijzonder met mij. We zullen u 

zo goed mogelijk helpen. 

 

Naar onze mening, is het onmogelijk voor ons om alle gevallen te verklaren. Echter, binnen ons begrip door 

historische observatie, moeten we nog steeds benadrukken dat er altijd epidemieën zijn geweest, groepen 

zieke mensen met dezelfde klinische problemen of symptomatologie, die niet binnen het bekende terrein 

vallen. Dat wil zeggen dat het gewoon aandoeningen zijn die er altijd geweest zijn en dat men niet begrijpt 

waar ze vandaan komen of waardoor ze veroorzaakt zijn, alleen dat ze tegenwoordig gemakshalve worden 

toegeschreven aan Sars-Cov-2. 

 

Elk van deze gevallen of groepen van gevallen zou grondig moeten worden onderzocht om de oorzaken met 

zekerheid vast te stellen. Echter, vanuit ons kader van wetenschappelijk inzicht en gebaseerd op de 

bewezen feiten, kunnen de oorzaken van dergelijke bizarre ziektebeelden vanuit ons perspectief aan vrijwel 

alles anders dan Sars-Cov-2 worden toegeschreven. 

 

Dr. Alex: Zijn het overdreven pathologische reacties op virale exosomen versterkt door elektromagnetische 

straling? 

 

Anéeka: Het bovenstaande gezegd hebbende, ja, we zien het als congruent om veel van de gevallen te 

verklaren als veroorzaakt door kunstmatige virale exosomen of kunstmatige oorzaak-detonatie geactiveerd 

door elektromagnetische frequenties, al dan niet van de 5G-klasse, aangezien onze laboratoria de 

aanwezigheid van dat soort technologie hebben gedetecteerd in de ten onrechte zo genoemde Sars-Cov-19 

vaccins. 

 

Wij achten het zeer goed mogelijk, in die mate dat wij het als een zekerheid beschouwen, dat de 

plandemiebestrijders hun nanotechnologie activeren in groepen mensen of zelfs bepaalde individuen in door 

hen om welke reden dan ook uitgekozen regio's om de werking van het systeem te testen. 

 

Wat de vaccins bevatten is in feite nanotechnologie met uiterst geavanceerde genetische 

veranderingsmogelijkheden voor het aardse niveau, die datatransmissienetwerken vereist met 

gebruikmaking van microgolven en/of elektromagnetische velden als methode om de ingeënte mensen te 

controleren, teneinde hun lichamen en geesten te veranderen in trans-humanisme-bio-computerachtige 

terminals die volledig onder hun controle staan. 

 

We zien ook het vermogen om ongevaccineerden te veranderen door gebruik te maken van de overdracht 

(of besmetting) van technologie tussen de geïnoculeerden en ongevaccineerden, gekoppeld aan de 

voorafgaande aanwezigheid van dergelijke technologie die jarenlang door de algemene bevolking is 

ingenomen en ingeademd als voorbereiding op de invoering van inentingen die het Sars-Cov-2 concept 

gebruiken als een excuus om angst te gebruiken als methode om de algemene bevolking onder druk te 

zetten om ze te accepteren. 

 

Dr. Alex: De man van mijn zuster, een sportman, ongevaccineerd en 49 jaar oud, is bijna gestorven aan 

een bilaterale longontsteking en, hoewel hij hersteld is, heeft hij nog steeds zuurstof nodig voor bijna elke 

activiteit. Ik kan alleen maar verklaren dat dit is gebeurd doordat een viraal exosoom van een willekeurig 

coronavirus of spike-eiwit van een gevaccineerde die persoon heeft "besmet" en vervolgens is verergerd 

door een of andere verwante factor. 

 

Anéeka: Ik begrijp dat dat de eenvoudigste verklaring is en dat die zeer waarschijnlijk is. Het valt echter 

precies in de groep van gevallen die er altijd al is geweest, maar die vandaag gemakshalve wordt 

toegeschreven aan Sars-Cov-2. Als we de zaken echter in detail bekijken, zien we dat het ook logisch is dat 

het wordt veroorzaakt door de nanotechnologie in grafeen, zelfs door het milieu verkregen grafeen, in 

talloze producten en bewerkte voedingsmiddelen, waaronder chemtrails. 

 

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


 
 

René Yanadath                                                       Pagina 3 van 6                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

Aan deze gevallen moeten oorzaken worden toegevoegd van verergering door psychologische factoren die 

verband houden met de dynamiek van de pandemie zelf, en deze factoren van psychologische verergering 

moeten zeer serieus worden genomen. 

 

Dr. Alex: Elektromagnetische straling van het 5G type? 

 

Anéeka: Langdurige en herhaalde blootstelling aan elektromagnetische straling is voldoende om ernstige 

klinische toestanden te veroorzaken die overeenkomen met de symptomatologie die wordt toegeschreven 

aan Sars-Cov-2, naast het feit dat ze dienen als een methode van controle-activering van de technologieën 

die zijn vervat in de verkeerd genoemde vaccins. Langdurige blootstelling aan WIFI, hoogspanningskabels 

en andere sterke elektromagnetische bronnen zal leiden tot lichamelijke aftakeling, zwakheden en ziekten 

van allerlei aard die als onverklaarbaar kunnen worden geïnterpreteerd en die weer worden toegeschreven 

aan Sars-Cov-2. 

 

Dr. Alex: Ademhalingsproblemen of andere toxinen? 

 

Anéeka: Ze kunnen niet worden uitgesloten, maar het is onmogelijk om ze te bepalen zonder de 

overeenkomstige studie van elk geval. Blootstelling aan asbest, chemicaliën, oplosmiddelen en zelfs 

schimmelsporeninfecties, zoals de schimmel die in oude boeken groeit, op vochtige plaatsen en bijna niet op 

te sporen is, of de gevaarlijke zwarte schimmel die groeit op vochtige plaatsen in huizen en gebouwen, of 

allergieën met vele oorzaken, waaronder voedsel, naast vele andere mogelijke factoren, veroorzaken 

ernstige aandoeningen van de luchtwegen die overeenkomen met atypische pneumonieën die dan worden 

toegeschreven aan Sars-Cov-2 zonder enige andere bevestiging dan de PCR-test waarvan al bewezen is dat 

hij volkomen vals en nutteloos is. 

 

Dr. Alex: En zelfs de eigen behandelingen van het ziekenhuis? 

 

Anéeka: Latrogene ziekten (Iatros=Physician + Genica= Cause, voor het publiek), d.w.z. ziekten die door 

artsen zelf of door medische wanpraktijken zijn veroorzaakt, zijn volgens onze laatste gegevens alleen al in 

de Verenigde Staten de 3e doodsoorzaak, derde na Cardiovasculaire ziekten en Kanker. Dit is met officieel 

aanvaarde gegevens. 

 

Aangezien de oorzaken van pathologieën en sterfgevallen, zowel hart- en vaatziekten als kanker, 

rechtstreeks veroorzaakt worden door medische wanpraktijken die gebaseerd zijn op wat gedicteerd wordt 

door de farmaceutische bedrijven en dezelfde Medische Maffia die niet de gezondheid van het publiek voor 

ogen hebben maar hun eigen winsten, verplaatsen we naar onze mening Iatrogene ziekten naar de eerste 

oorzaak van aandoeningen en sterfgevallen op de Planeet Aarde die toe te schrijven zijn aan een pathologie. 

 

Als voorbeeld van het bovenstaande noem ik slechts de misvatting over wat cholesterol is en de effecten, 

toepassingen en oorzaken ervan in het menselijk lichaam, het gebruik en misbruik van middelen-medicijnen 

om de cholesterol bij patiënten te verlagen met de daaropvolgende bijwerkingen van deze medicijnen die in 

vele gevallen de dood tot gevolg hebben. En ook het gebrek aan toepassing van het werkelijke begrip van 

de oorzaken en de juiste manieren om kanker te behandelen, met het misdadige gebruik van radiotherapie 

en chemotherapie die de kanker alleen maar verergeren, evenals het onnodig verwijderen van vele 

kwaadaardige tumoren die tijdens het chirurgische proces de kanker alleen maar verspreiden naar het 

omringende gezonde weefsel. 

 

Met het bovenstaande als voorbeeld, wordt door ons hier gezien dat wanpraktijken, toepassing van 

behandelingen in ziekenhuizen, zoals het lukraak gebruik van beademingsapparatuur, misbruik van 

agressieve medicijnen en antibiotica, en het ernstige gebrek aan persoonlijke zorg in het algemeen, 

veroorzaakt door een inherente ontmenselijking van het eigenlijke medische personeel, zowel artsen als 

verpleegkundigen, toegevoegd aan de agenda's die de Medische Maffia oplegt aan zowel het medische 

personeel als de ziekenhuisinstellingen. ... de eigenlijke oorzaak zijn, niet alleen van plandemie maar ook 

van bijna alle andere problemen, aandoeningen en pathologieën, typisch of niet-typisch, a-typisch of 

onverklaarbaar, die worden toegeschreven aan de aanwezigheid van een vals Sars-Cov-2. 

 

Het is vermeldenswaard dat dezelfde protocollen van procedures bij eenvoudige vermoedens van een 

verondersteld Sars-Cov-2 beeld, waarbij alle andere waarschijnlijke oorzaken zinloos terzijde worden 

geschoven, artsen op misdadige wijze doen overgaan tot agressieve behandelingen in een poging een 

symptomatologische aandoening op te lossen zonder te zijn overgegaan tot een volledig onderzoek van de 
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patiënt, zowel fysiek als omgevingscontextueel, hetgeen er rechtstreeks toe leidt dat er Iatrogene situaties 

ontstaan in een hoeveelheid en percentage die nog nooit eerder zijn gezien. 

 

Dr. Alex: Hoe veroorzaken vaccins steriliteit, door het beschadigen van het placenta-syncytium of door het 

vernietigen van de spermatogonia van de testikel? 

 

Anéeka: Zonder uit te sluiten wat je hebt genoemd, het proces is door het vervangen van specifieke DNA-

strengen die voortplantingsprocessen binnen de gonaden controleren met behulp van synthetische retro-

virussen die worden bijgestaan door nano-technologie. 

 

Dr. Alex: Kan het worden overgedragen via moedermelk (moeder-kind), sperma (seksueel), speeksel 

(zoenen), aërosolen (hoesten in de buurt)? 

 

Anéeka: Het kan zeker op die manieren worden overgedragen, en ook via de lucht. Het lijkt echter een 

bereik van twee meter te hebben op een directe manier, voor zover het directe exosoom betreft. 

 

Dr. Alex: Is het grafeen (alleen gevormd door zeshoeken) of penta-hexa-heptagrafeen? 

 

Anéeka: Grafeen is nanotechnologisch. Het vormt zich in het lichaam zoals het op afstand is 

geprogrammeerd, of voorgeprogrammeerd, en neemt de structuren aan die nodig zijn voor elke taak die het 

wil vervullen. We zien dat dit menselijke onderzoekers in verwarring brengt, die het kennelijk in een vaste 

structurele vorm willen catalogiseren en het catalogiseren met en als de varianten die bekend staan als 

heptagrapheen, terwijl het in werkelijkheid het vermogen heeft zich aan te passen aan vele vormen en de 

samenstelling of exacte moleculaire of atomaire vorm te veranderen, zich aanpassend aan de eisen van het 

moment. Dit wordt gedaan met structurele programmering van grafeen op atomair niveau. 

 

Dr. Alex: Kunnen elektromagnetische pulsen ze permanent deactiveren? 

 

Anéeka: In onze laatste experimenten worden ze alleen tijdelijk gedeactiveerd, zolang de 

elektromagnetische puls aanstaat. Als ze worden uitgezet, worden ze weer normaal. 

 

Dr. Alex: Mijn verontschuldigingen voor deze ondervraging, maar ik wilde het grootste deel van mijn 

twijfels formuleren, zodat ik ze aan andere artsen en wetenschappers op aarde kan doorgeven. Helaas zal ik 

niet kunnen onthullen wie mij de informatie gaf omdat ze zouden denken dat ik gek was. Ik zal de 

informatie gebruiken om aardse informatie te zoeken om de informatie die u mij geeft te staven op een 

manier die overtuigend is voor de aardse wezens. 

 

Anéeka: Integendeel. Dank u Dr. Alex voor uw samenwerking met ons. Uw vragen zijn zeer nauwkeurig en 

noodzakelijk, en zij helpen mij persoonlijk om te visualiseren en een duidelijker idee te hebben in welke 

richting ik mijn onderzoeksinspanningen op dit onderwerp moet richten en hoe ik alles aan het publiek moet 

presenteren. 

 

------------------------ 

 

Vragen van een anonieme volger: 

 

Vraag: Ik heb bijzondere aandacht besteed aan de kwestie van nanosingulariteit, omdat ik vrees dat als 

een nanobot het vermogen heeft om zichzelf te vermenigvuldigen in de gastheer, het fysiologische en 

biochemische gedrag van de gastheer volledig zou worden verstoord. Kunt u aangeven welke veranderingen 

u ziet als gevolg van de introductie van dergelijke technologieën in het menselijk lichaam? Krijgen we te 

maken met een totaal andere soort? 

 

Anéeka: Er zal een compleet andere soort ontstaan. Grafeen is het voertuig of de stof die zeer 

geavanceerde nanotechnologie creëert of vervaardigt, of die zeer geavanceerde nanotechnologie bevat, die 

op afstand specifieke genen in elke persoon kan veranderen en vervangen door nieuwe genen om 

hybridisatie en kunstmatige verandering te creëren, niet alleen van hele bevolkingen maar ook van 

specifieke mensen. 
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De gevolgen hiervan zijn zo ernstig dat zij worden samengevat in de vernietiging van de menselijke soort, 

waarbij een nieuwe soort wordt geboren waarvan de inwendige organen en de celstructuur de exacte en 

specifieke kenmerken vertonen die de controleurs voor elke persoon wensen. 

 

Zo kunnen zij soldaten en arbeiders vermogens van grotere kracht en uithoudingsvermogen geven, en die 

vermogens weer afnemen zodra zij worden afgedankt. Ze kunnen wetenschappers die voor hen werken 

superieure intelligentie geven, maar volledig onder hun controle, omdat ze ook de gevoelens en gedachten 

van elke persoon kunnen controleren. Ze kunnen hen volledig in een robotachtige toestand achterlaten, of 

hen ook het gevoel geven dat ze controle hebben over hun leven, terwijl in feite alles gecontroleerd wordt 

door de Cabal of de entiteiten die de Aarde als het hunne nemen. Bepaalde delen van de bevolking kiezen 

ervoor om verder te gaan met hun leven in een nieuwe beschaving, zich niet bewust van de mate van 

controle die over hen wordt uitgeoefend. 

 

Hoe verschrikkelijk het ook is wat ik hierboven beschrijf, ik zie het niet zo verschillend van wat er op Aarde 

gebeurt sinds lang voor het verschijnen van dit alles. Maar ik kan u verzekeren dat hun bedoelingen zijn een 

totale vernietiging van de planetaire samenleving en cultuur met absolute controle over de bevolking van 

hun keuze en de eliminatie van het overschot dat zij als nutteloos beschouwen. 

 

Vraag: Het bovenstaande brengt mij tot de volgende vraag: Moeten we, in het geval dat we te maken 

hebben met een andere absoluut onbekende soort, aannemen dat het gedrag en de biologie van de 

proefpersonen die de "vaccins" hebben ontvangen, vreemd zijn aan wat de Aardse wetenschap erkent van 

het gedrag en de biologie van een menselijk wezen? 

 

Anéeka: Ja, iedere gevaccineerde kan, zo niet moet, worden gezien als iemand die al hopeloos onder 

controle staat van de nanotechnologie in hen en daarom niet in staat is tot eigen denken, of dat zelfs maar 

lijken te hebben, althans in deze vroege stadia. Ik realiseer me hoe afschuwelijk mijn woorden klinken. Wat 

ik bedoel is dat hun gedrag, ideeën, reacties en gedachten, niet langer gegarandeerd uit henzelf 

voortkomen, maar uit een opdracht die van buiten hun lichaam is geprogrammeerd door het systeem zelf. 

Dit is totaal vreemd aan de biologie en alles wat de mens als zodanig definieert. 

 

------------------------ 

 

Over het reeds gegeven laboratoriumrapport: 

 

Anéeka: Eén ding dat in het rapport ontbrak, maar het was al te veel, en het ontbrak, grafeen neemt soms 

de vorm aan van scherpe dingen in het lichaam en is thermosgevoelig. Of het doorzichtig is of niet hangt 

niet zozeer af van het materiaal, maar van de vorm van de binding tussen de moleculen. Dit is belangrijk. 

Het is gewoon dat die vormen er niet zijn en plots zijn ze er omdat het grafeen ze vormt zoals gebroken 

glaskristallen. Ze snijden de bloedvaten aan de binnenkant door. En een andere manier waarop het 

nanografeen aanslaat is wanneer het in contact komt met lichaamswarmte, bij menselijke 

lichaamstemperaturen, dat wil zeggen tussen 36° en 38°C. 

 

Let wel dat dit geen theorie of speculatie is, maar het resultaat van twee weken laboratoriumwerk hier met 

monsters en computermodellen en met 150 flesjes vaccins van 3 verschillende merken. Dit is dus geen 

speculatie meer. Het is harde medische wetenschap. Ik heb 180 culturen van levend organisch weefsel in 

het lab, ik zie wat het vaccin ermee doet en hoe het evolueert. En ik heb Senetre en Dhor Kaal'el uren per 

dag in het lab werken, en ik natuurlijk ook. 

 

Het brengt al enorme schade toe zodra het wordt geïnjecteerd. Maar het zal meer schade aanrichten zodra 

het massaal geactiveerd wordt. Maar het kan van persoon tot persoon geactiveerd worden en niet en 

masse. Dat wil zeggen, sommige sectoren van de bevolking of zelfs individuele mensen worden al 

geactiveerd. 

 

En het is niet eens een Chip per-se. Al het grafeen dat in de cellen wordt opgenomen, verandert het hele 

lichaam in een enorme chip. Het is het hele lichaam dat de gegevens uitzendt naar de 5G, niet een nano-

chip binnenin. 

 

Een ander punt is dat grafeen polymorf is, dus soms is het transparant, verschijnt het hooguit als fibromen 

of verschijnt het niet eens onder een microscoop, alleen de elektronenmicroscoop en soms zelfs niet met die 

microscoop. De menselijke artsen die een autopsie verrichten zullen dus geen verklaring hebben voor de 
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inwendige schade die zij zien. Terugkomend op wat ze weten, dan zullen ze het aan een virus wijten omdat 

ze niet meer weten of begrijpen. 

 

Robert: En er is geen manier voor Aardse artsen om te weten wat Grafeen is? Het laat niets achter als een 

vingerafdruk om het te identificeren? 

 

Anéeka: Ja, ze weten van Graphene, ze weten van de reacties die het kan hebben op mensen in het 

organisme, maar op het chemische niveau hebben ze geen idee van het niveau van de technologie in 

Graphene. Het is niet grafeen en dat is het als stof, of materiaal zoals mensen zeggen, waar is grafeenoxide 

voor? Het is nanotechnologie die het menselijk begrip ver te boven gaat en die grafeen gebruikt als het 

belangrijkste, maar niet het enige materiaal voor de fabricage van slimme stofjes. 

 

Dat wil zeggen dat Grafeen alleen het hoofdmateriaal is van NanoGraphene smart powder, maar niet het 

enige, want ik heb borio, strontium, goud, aluminium en staal gevonden binnen de structuur zelf van elk 

nano-Graphene of smart powder deeltje. 

 

Hoe nano-Graphene te werk gaat is mysterie en science fiction voor de menselijke wetenschap, maar voor 

mij hier is dat niet zo. Het wordt hier goed begrepen. Het is gewoon dat, zoals we hier weten, nano-

Graphene technologie kan worden gebruikt voor het goede. Het is gewoon technologie. Het hangt ervan af 

wie het heeft. Maar mijn technologie hier, en in mijn lab, overtreft nano-Graphene, we hebben het niet meer 

nodig. Daarom kennen we het goed. 

 

Wie de frequenties controleert die op hun beurt het nano-grafeen controleren, controleert wat het grafeen 

doet. Je moet het systeem zelf overnemen. Wat de mensheid kan doen is 5G en soortgelijke 

telefoonsystemen uitschakelen, omdat het ook op andere frequentiebereiken reageert. Met sommige zouden 

ze het systeem al uitstellen. Ze verliezen ook de controle over punten op een kaart die geen dekking 

hebben. 

 

Het is ook mogelijk om de uitzendende frequenties te neutraliseren met andere frequenties die op de 

tegenovergestelde, destructieve frequenties zijn ingesteld. Grote EMP's zouden de elektronica van de 

antennes vernietigen. 

 

En het hoeft niet erg groot te zijn om een antenne te vernietigen. Dat kan de oplossing zijn. EMP's zo groot 

als je ze kunt maken met autoaccu's. Dat zou een antenne vernietigen als het beneden geactiveerd wordt. 

Plaats de EMP onder de antenne, activeer hem, ga dan weg en hij is vernietigd. In theorie, tenminste. 

 

Alleen kun je de EMP´s er niet met de auto heenbrengen, die wordt ook gefrituurd. Tenzij het een oudere 

auto is met niets elektronisch. Alleen platina verdeler of fysieke contacten, geen elektronische ontsteking, 

en zwaartekracht carburateur. 

 

Robert: Worden de Russische en Chinese vaccins getest? 

 

Anéeka: Nee, wegens gebrek aan monsters, maar dat betekent niet dat ze verschillend zijn. Zonder Covid 

is er geen behoefte aan, het is hetzelfde excuus. Ze zijn even slecht als de westerse, en ze moeten dezelfde 

inhoud hebben. 

 

Een ander punt is dat wij van hier ja, in staat zijn het nano-Grafeen te begrijpen, omdat onze medische 

technologie en genetische manipulatie die van Grafeen overtreffen, in die mate dat wij geen nano iets nodig 

hebben om genen te veranderen en te manipuleren, wij doen het met energie. En ja, ik zou kunnen 

uitleggen hoe. 

 

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

