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GRAFEEN IN VACCINS  

 

09 januari 2022  

Videolink.- https://www.twitch.tv/despejandoenigmas?tt_medium=mobile_web_share&tt_content=channel  

  

Anéeka van Temmer.-  Weet je wat? Ik kan vragen over enzymen en kankers niet in detail beantwoorden 

als ik geen proefpersonen en laboratoriummonsters van de proefpersonen heb. Ik heb alleen 

computermodellen, simulaties, die weliswaar gedetailleerd zijn, maar niet het "terrein", zoals een landkaart 

niet het terrein is.  

 

Robert. - Ik kan me Anéeka voorstellen.  

 

Anéeka van Temmer.-  Wat ik zie is dat ze vragen of het dezelfde etiologie heeft, grafeen. Dus ze willen 

dat ik oplossingen aanreik op het cellulaire chemische niveau van de patiënten om hen te helpen, en daar 

heb ik geen informatie om te delen. Wat ik moet zeggen als verklaring is dat het vaccin met al zijn 

componenten het duidelijker zal maken of de zwakke punten zal aanvallen van elke persoon waar ze reeds 

een eerder probleem hadden, de symptomen zullen zich daar manifesteren. Dan zal elke persoon anders 

reageren, ze zullen verschillende symptomen hebben op het vaccin, en omdat ze verschillend zijn zullen ze 

het niet in verband brengen met het vaccin als de oorzaak, maar alles komt van daar.  

 

Robert. - Elke persoon zal anders reageren.  

 

Anéeka van Temmer.-  Nogmaals, en met alle goede bedoelingen, ze willen elke patiënt individueel 

helpen, het is begrijpelijk, maar ze blijven proberen de symptomen op te lossen, niet de oorzaak, en de 

oorzaak is het vaccin. Als je dat resultaat niet wilt, stop het er dan niet in, punt uit. Maar met al mijn 

technologie is er niet veel wat ik van hieruit kan doen.  

 

Maar ze moeten weten dat eenmaal ingeënt er geen weg terug is, natuurlijk! Doe het niet, punt 

uit.  

 

Anéeka van Temmer.-  Dat is wat we al meer dan een jaar roepen.  

 

Robert.- Ja, wonderen doe je niet, bovendien is het vaccin VRIJWILLIG.  

 

Anéeka van Temmer.-  Eenmaal ingesteld, is het een constante progressie van opeenstapeling 

van kwaad tot de uiteindelijke uitkomst: DOOD, en we kunnen het zelfs vanaf hier niet 

terugdraaien. Het vaccin is ontworpen om een progressieve ineenstorting van het menselijk 

lichaam te veroorzaken, het feit dat sommigen onmiddellijk sterven is een bewijs van hoe giftig 

het is, maar de bedoeling van het vaccin is een progressieve opeenstapeling van ziekten door het 

hele lichaam in de loop van de tijd, leidend tot de dood. Tijd en soort van kwaad dat zal afhangen 

van elk onderwerp, progressief manifesterend in hun persoonlijke zwakke punten, dus als een 

persoon chronische nierproblemen heeft, zal het zich daar eerst manifesteren, en die met 

hartproblemen, daar, en die met immunologische of diabetische problemen die problemen zullen 

toenemen.  

 

Robert.- Ja, en hoe meer doses je neemt, hoe sneller dat allemaal zal gaan.  

 

Anéeka van Temmer.- Dat klopt, precies.  

 

Robert.- De oplossing is niet om je te laten vaccineren. Er zijn geen zilveren kogels.  

 

Anéeka van Temmer.-  We hebben ook iets gezien, je zult begrijpen waarom het delicaat is. We ontdekten 
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dat er een duidelijke afbraak is van actief grafeen in het lichaam, maar we weten niet in welke mate. 

Volgens andere onderzoekers die we zagen op zoek naar referentie voor wat we hier zagen in het 

computermodel, degradeert grafeen na drie maanden, wat de reden is waarom ze aandringen op 

het inbrengen van meer doses.  

Het probleem is dat als de mensen dit weten, zij zullen zeggen dat het niet zo erg is om zich te laten 

vaccineren, het probleem is ook dit, en dit is informatie van ons Toleka-laboratorium, niet van menselijke 

bronnen: Het is niet dat er een afbraak is van grafeen, zoals aangegeven door de aardse gegevens 

die zelfs een lichaamsmechanisme delen waarmee het wordt geëlimineerd, fout overigens, 

volgens onze gegevens. Het is geen degradatie van het geïnjecteerde grafeen, maar veeleer dat 

het materiaal of de hoeveelheid geïnjecteerd grafeen is geassimileerd of zijn plaats heeft 

gevonden in de weefsels van het menselijk lichaam, zodat zij meer doses nodig hebben om de 

totale verandering van het DNA te veroorzaken op een meer versnelde manier en niet met het 

normale proces van celverdubbeling.  

Het grafeen wordt dus niet afgebroken, het heeft zich alleen maar aan de weefsels gehecht en zij 

moeten meer in mensen stoppen zodat er een verzadiging van het materiaal in de cellen 

optreedt. Dan zullen jonge mensen een grotere kans hebben om de genetische verandering te 

assimileren en zielloze, op afstand bestuurde biologische robots te worden, terwijl ouderen en 

zwakken, of mensen met genetische of fysieke problemen voorbestemd zullen zijn voor 

uitroeiing. Hiermee wordt het type biologie of het type of de menselijke genetische variant die de 

transhumanistische verandering kan assimileren gefilterd, waardoor zij worden weggefilterd van 

de rest van de Lyrische menselijke bevolking.  

 

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

genetische kenmerken hebben die nuttig zijn voor de controleurs. En dat zijn degenen die een 

affiniteit hebben met de reptielachtige rassen en Maitré naast andere varianten en met andere 

namen zoals Vlash, bijvoorbeeld, waardoor mensen hun hybriden worden en onder hun controle. 

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

van de Aarde en alleen de menselijke componenten over te laten die genetisch verwant zijn aan henzelf, leg 

ik mezelf uit?  

 

Robert.- Ja, er zullen regressieve zaden zijn die compatibel zijn met die inentingen. Dit is een 

invasie.  

 

Anéeka van Temmer.-  Grafeen wordt niet afgebroken, het wordt gebruikt zoals ontworpen en er 

is meer materiaal nodig. Zo gezegd, zo gedaan, met deze informatie al vollediger, denk ik dat het 

tegen het publiek gezegd kan worden. Het lastige is dat ze uiteindelijk niet denken dat het veilig 

is als ze het er meer dan drie maanden geleden in hebben gedaan, omdat het afbreekt, want zo is 

het niet. Een enkele dosis kan dodelijk zijn en zal afhangen van wie er in zit.  

 

Robert. - En zeg duidelijk dat er geen remedie is als het eenmaal is ingeënt. Ja, wie zit er in die bio-

pakken. Nou, grafeen breekt niet af, het past zich aan en vindt een plaats in het lichaam en heeft steeds 

meer doses nodig.  

 

Anéeka van Temmer.-  Ja.  

 

Robert.- Laat ze zien dat dit slecht is. LAAT JE NIET MEER VACCINEREN. Niemand zal verantwoordelijk zijn 

voor de bijwerkingen omdat het VRIJWILLIG is en dat ze doorgaan met vaccineren omdat hun lichaam meer 

grafeen nodig heeft zodat het sneller kan muteren.  

 

Anéeka van Temmer.-  Zeggen dat het lichaam het elimineert is onverantwoordelijk. Ik twijfel er 

niet aan dat het het tot op zekere hoogte elimineert, het lichaam probeert dat vanaf het begin te 

doen, en het zal een deel elimineren, maar niet alles, en de rest is datgene wat zich al heeft 

aangepast en de cellen is binnengedrongen, en het overschot dat ze zouden detecteren omdat 

het lichaam het elimineert, is datgene wat zijn missie al heeft volbracht.  

 

Robert.- En een vraag: weet je welke grafeenindex het lichaam aan kan voordat het plotseling ineenstort?  

 

Anéeka van Temmer.-  Dat hangt van elk organisme af. Er is geen index, voor sommigen kan het 

simpele contact met een gevaccineerd persoon, met wat dan ook dat door het wrijven van de 

wangen in een begroetingskus wordt doorgegeven, fataal zijn, voor anderen zijn er meer doses 
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nodig, veel injecties en dat allemaal, Het hangt af van de biologie van elke persoon.  

 

Robert.- Ja, het zal naar buiten komen zoals de Morgellons*, door de ogen en op elke kant of deel van het 

lichaam.  

 

Anéeka van Temmer.-  Voor een deel zijn ze, ja, het lichaam probeert grafeen te elimineren. 

Eenmaal gevaccineerd is er geen oplossing. Het is dat ze vechten tegen specifieke symptomen 

die bij elke gevaccineerde opduiken, als het probleem volledig en totaal is, is het niet mijn 

schuld, maar de waarheid is dat ze ver heen zijn.  

 

(*) Ziekte of syndroom van Morgellons Ook bekend als: huidkruipersziekte Een controversiële en 

slecht begrepen huidaandoening die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van kleine vezels 

die in de huid zijn ingebed of uit de huid naar buiten komen. Behandelingen kunnen helpen de 

ziekte onder controle te krijgen. Er is geen genezing bekend.  

 

* * * 
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