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Grafeen degradeert niet - het assimileert - Aneeka van Temmer 

 

Oorspronkelijk in het Spaans 

 

Anéeka: We zagen iets over grafeen. En het is een delicaat onderwerp. 

 

We ontdekten dat er een duidelijke afbraak van actief grafeen in het lichaam is. Maar we weten niet in welke 

mate. Volgens andere onderzoekers die we zagen, op zoek naar verwijzing naar wat we hier in het 

computermodel zagen, degradeert het grafeen na drie maanden, en daarom dringen ze aan op 

meer doses. 

 

Het probleem is dat als mensen dit zien, ze zullen zeggen dat gevaccineerd worden niet zo erg is, en het 

probleem hier is het volgende (en dit is informatie van ons laboratorium in Toleka, niet van menselijke 

bronnen): 

 

Het is niet zo dat er een degradatie van grafeen is, zoals de aardse gegevens aangeven, waar ze 

zelfs een lichaamsmechanisme delen waardoor het wordt verwijderd (fout trouwens, volgens 

onze gegevens). Het is geen afbraak van het geïnjecteerde grafeen, maar het materiaal of de 

hoeveelheid geïnjecteerd grafeen is geassimileerd of heeft zijn plaats gevonden tussen de 

weefsels van het menselijk lichaam. Ze hebben dus meer doses nodig om de totale verandering 

van het DNA op een meer versnelde manier uit te lokken en niet met het normale proces van 

celduplicatie. 

 

Grafeen is dus niet degraderend, het heeft zich alleen aan de weefsels gebonden en ze moeten 

meer aan de mensen geven zodat er een verzadiging is van het materiaal in de cellen. 

 

Dan hebben jonge mensen een grotere kans om de genetische verandering te assimileren en op 

afstand bestuurde, zielloze biologische robots te worden. Terwijl oudere en zwakkere mensen of 

mensen met genetische of fysieke problemen zullen worden uitgeroeid. 

 

Hiermee wordt het type biologie of het type of de menselijke genetische variant gefilterd die de 

transhumanistische verandering kan assimileren. Ze filteren op de rest van de mens-Lyrische 

bevolking. 

 

Met andere woorden, de vaccins zijn bedoeld om diegenen te vinden die bepaalde genetische 

eigenschappen hebben die nuttig zijn voor de controleurs. En dat zijn degenen die affiniteit 

hebben met de Reptielenrassen en Maitre, onder andere varianten, en met andere namen zoals 

Vlash bijvoorbeeld, mensen veranderen in hun hybriden en onder hun controle. 

 

Het is een filtersysteem om de sterrenzaden van de zogenaamde positieve rassen uit te roeien en 

van de aarde te verwijderen. En laat alleen de "menselijke" componenten achter die er genetisch 

op zijn afgestemd. 

 

Zeggen dat het lichaam grafeen elimineert, is onverantwoord. Ik twijfel er niet aan dat het het 
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tot op zekere hoogte zal elimineren, het lichaam probeert dat vanaf het begin te doen, en ja, een 

deel zal worden geëlimineerd, maar niet alles, en wat overblijft is wat al is aangepast en in de 

cellen. En het overschot dat door het lichaam als geëlimineerd zou worden gedetecteerd, is 

degene die zijn werk al heeft gedaan. Vaccinatie is GEEN optie. 
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