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20210930-Taygeta-NL-Kan-papaja-gereinigd-worden-van-het-lichaam-of-niet 

 

 

 

KAN PAPAJA UIT HET LICHAAM GEREINIGD WORDEN OF NIET? 

 

ROBERT - PRESENTATIE 

Over het onderwerp vaccinatie zeg ik dat ik nog een meer technische ga doen, dit is een test, maar we gaan 

het hebben over de vraag of je jezelf kunt "reinigen" van het feit dat je gevaccineerd bent of niet. Of je het 

vaccin kunt "eruit trekken" nadat je het erin hebt gedaan. Vanaf het begin is er geen remedie, geen 

wijwater of iets anders dat je reinigt. Als ze dat al in je hebben gestopt, ben je al besmet, zoals het is. Het is 

niet omkeerbaar. 

In de volgende Live zal ik het hebben over het feit dat er geen virus is. Het is niet dat ik een ontkenner ben, 

ik kan niet iets ontkennen dat nooit heeft bestaan, en het zal worden aangetoond, maar in de volgende 

video. Het is niet alleen dat wij het zeggen, het is dat er vele laboratoria zijn die nog nooit iets hebben 

ontdekt, en dat er geen virus is dat zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Er is een dokter die erover kan 

discussiëren, in de volgende video. Laten we beginnen, dit is wat onze vriendin Anéeka van Temmer zegt. 

 

ANEEKA VAN TEMMER 

Als ze het idee krijgen dat het vaccin ook "gereinigd" kan worden, dan krijgen ze ook het idee dat ze 

instemmen met het vaccin zodat het later gereinigd kan worden, dat concept is als het steunen van de 

Cabal, want de trieste waarheid is dat er geen manier is om het vaccin te reinigen. Hier heeft men gezien 

dat de enige manier om het te "reinigen" is met een genetisch laboratorium waar men een cel of een groep 

cellen kan reinigen van de persoon die nog niet is geïnfecteerd, waardoor stamcellen worden gecreëerd en 

het lichaam in feite van de grond af opnieuw wordt opgebouwd door het te klonen in een speciale medische 

capsule. Deze procedure is niet gemakkelijk, omdat zij zelfs niet in een normale medische capsule kan 

plaatsvinden, aangezien zij de cellen die zij niet ziet, leest en gebruikt voor wat moet worden vervangen, 

zodat uiteindelijk dezelfde capsule (hetzelfde lichaam) wordt gekopieerd en gereproduceerd naar de 

genetisch veranderde cellen. 

 

Dan zou het ofwel herprogrammering zijn of het gebruik van een kloon-capsule en vervolgens volledige 

onderdompelingstechnologie om het bewustzijn van het ene lichaam naar het andere over te brengen. Een 

enorme taak en het is met technologie van hier. Een ander probleem is dat de schadelijke genetische 

verandering zich vrijwel onmiddellijk na de inenting voordoet, aangezien het vaccinmateriaal, het materiaal 

voor de herprogrammering van de genen, zich door de bloedbaan verplaatst en in enkele minuten alle cellen 

van het lichaam binnendringt. Het zal slechts enkele circulatiecycli vergen om zich in alle cellen van het 

geïnoculeerde lichaam te nestelen, maar mijn punt hier is dat ik sterk van mening ben dat het valse concept 

dat het vaccin kan worden gereinigd, op geen enkele manier mag worden overschreven, omdat het niet kan 

worden gereinigd. 

 

Deze bijna esoterische "reinigingen" zijn eerder gebruikt voor kindervaccins, zoals drievoudige virale, (MMR) 

waarbij ze helpen zware metalen te verwijderen, maar ik vind geen wetenschappelijke validiteit (en ik heb 

het over de wetenschap van Taygetean, niet van de mens), of in elk geval minimale hulp, dus het is waar 

dat wat ze ook doen om een gevaccineerde te helpen, geldig is, maar de trieste objectieve werkelijkheid is 

dat de gevaccineerden al voor het leven beschadigd zijn, en dat kan niet worden teruggedraaid, zelfs niet 

met een normale medische pod, maar alleen met de uitgebreide procedure die ik hierboven heb beschreven. 
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Over één, twee of drie injecties. Het is de hoeveelheid, het is schadelijk en dodelijk vanaf het eerste vaccin, 

die boosters zullen gewoon de hoeveelheid actieve stoffen verhogen die het proces van lichamelijk verval 

versnellen. Dat wil zeggen, de schadelijke effecten zullen minder tijd nodig hebben om zich te manifesteren. 

Inenting is schadelijk op het niveau van genetische vernietiging met één enkele dosis, daarom dring ik erop 

aan dat zij niet worden ingeënt, want de realiteit is dat de effecten ervan niet omkeerbaar zijn. Ik vrees dat 

mensen in de valse hoop of het valse idee geraken dat zij kunnen worden ingeënt om het later weer op te 

ruimen, waardoor het aantal ingeënten toeneemt. 

 

Ik heb u al eerder gezegd dat het (het vaccin) is als een kogel door het hoofd, die de mensen niet kunnen 

zien omdat het niet onmiddellijk is zoals de kogel, maar het is een degeneratief proces dat tot enkele jaren 

kan duren, maar de effecten zullen van elke persoon afhangen. De mensen zien het niet omdat het niet 

onmiddellijk gebeurt en wanneer de symptomen zich voordoen, zullen zij ze aan andere dingen toeschrijven, 

van de zeer SARS COV 19 (een andere variant) die meer inentingen rechtvaardigen of 

gezondheidsproblemen die geen verband houden met het feit dat men is ingeënt, waaronder auto-

immuunprocessen, dementie, atrofie, zenuwproblemen, instorting van het immuunsysteem, spontane 

hartinfarcten, kanker en nog veel meer, de lijst is eindeloos. 

 

De medische peul is nog steeds een machine, hij brengt de cellen niet terug naar hun oorspronkelijke 

etherische punt, maar vervangt in plaats daarvan de afzonderlijke cellen. De pod moet eerst een gezonde 

cel nemen, een DNA-kaart vormen van hoe de persoon is, en dan beschadigde cellen in het lichaam 

vervangen door nieuwe stamcellen die op elk punt in het lichaam geprogrammeerd zijn met behulp van een 

hightech hologram. Precisie. Het probleem is dat de genetische verandering van de geïnoculeerde persoon 

elke cel enkele minuten na de inenting verandert, zodat de medische capsule geen basis heeft om deze 

cellen te regenereren, omdat zij geen onderscheid kan maken tussen een door de inenting veranderde cel 

en de oorspronkelijke genetische code van die persoon. 

Dan zou men het terrein van de genetische manipulatie betreden om dat lichaam in zijn oorspronkelijke 

staat terug te brengen, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ongeval, als honderd procent van de 

cellen in een lichaam beschadigd zijn, staat dat gelijk met een nieuw lichaam door klonen, en daarvoor zou 

natuurlijk een betrouwbaar monster van het oorspronkelijke DNA van de getroffen persoon nodig zijn. Dat 

wil zeggen, de machine repareert geen afzonderlijke cellen, maar vervangt ze volledig door nieuwe, mensen 

gaan terug naar hun oorspronkelijke DNA-patroon omdat dat al in hun cellen aanwezig is. Met andere 

woorden, al je DNA dat al in je zit, wordt gereactiveerd, in elk van je cellen. Het probleem met inenting is 

dat de DNA-basis van elke cel verandert, en dan kan het niet meer terugkeren naar het oorspronkelijke 

patroon omdat die cellen er niet meer zijn. 

Dit veroorzaakt een dispariteit tussen het lichaam en de ziel, of het signaal van De Bron in de ingeënte 

persoon waardoor ze onverenigbaar zijn, hoe meer doses, hoe meer de dispariteit zal zijn tussen het 

lichaam, zijn DNA en de frequentie van de persoon, wat gedragsveranderingen en dementie verklaart bij 

ingeënte mensen. De pod is slechts een machine, hij leest de cellen en reproduceert ze, hij komt niet "in" 

het etherische, maar kan wel invasief worden veranderd. De terugkeer naar het oorspronkelijke patroon zou 

plaatsvinden generaties na de wijziging, maar zoals ik u heb verteld als mensen worden gesteriliseerd met 

de inentingen zullen er geen latere generaties zijn waarmee kan worden teruggekeerd naar het 

oorspronkelijke DNA. 

 

Reeds in 5D zou een geïnoculeerde veranderde persoon voordelen kunnen hebben door zijn DNA te 

activeren van 22 chromosomen, 2 draden tot 24 chromosomen, 12 draden, maar dit zal veel langer duren, 

ik spreek over zeven jaar per persoon, wat de persoonlijke tijd is die nodig is om alle cellen in een menselijk 

lichaam te vervangen (en dit is speculeren, aangezien we op dit moment geen informatie hebben om het te 

ondersteunen), maar de schadelijke aspecten van inentingen zullen het lichaam van de persoon lang voor 

zeven jaar vernietigen, zodat hij zijn DNA niet kan regenereren enkel door in 5D te zijn. 

 

Een ander probleem is dat zelfs als het gereactiveerd is om te weten wat gereactiveerd is, aangezien de 

schade aan het DNA van het lichaam in het gehele lichaam en het DNA zit, waardoor bijvoorbeeld het 

potentieel voor ernstige veranderingen en aangeboren afwijkingen bij mensen ontstaat doordat zij naar 5D 

zijn gebracht door het activeren van onvoorziene veranderingen in het DNA van de persoon veroorzaakt 

door de inentingen. Omdat je in 3D slechts 60% van 5D, dus dat is wat je daar weerspiegelt, je bent 60% 

van je eigen wezen en het wordt daar weerspiegeld als wat je in de spiegel ziet. Een andere factor die dit 

controleert is de dominante frequentie van de plaats die genoemde 5D genen zal veranderen, het kiezen van 

genetische kenmerken die je 3D vorm bepalen volgens wat daar domineert aan energiefrequenties, dat wil 

zeggen, wat je erft van je familie. 
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Ik verzeker u dat als iemand nog in leven is met een kogel in het hoofd, hij gemakkelijker hersteld zal 

worden in een med-pod dan een ingeënt persoon. Ik vertel alleen de trieste waarheid, maar ik kan geen 

hoop geven. De med-pod heeft geen probleem met het repareren van kogels in het hoofd, daar is hij voor. 

Voor mensen die al ingeënt zijn is er geen makkelijk antwoord, wat kan je hen vertellen?  

Zoek manieren om je gezondheid drastisch te verbeteren, verbeter je algehele gezondheid. Het hangt ook 

van de controleurs af of ze het grafeen dat (de vaccins) bevatten activeren of niet. Zoals u zult zien, 

begrijpen de mensen nog steeds niet de ernst van de kwestie "vaccins", inentingen, zij zien die woorden als 

defaitisme of angst, dat wij angst opleggen. Dit is het soort dingen waar ze ons voor aanvallen, ze willen dat 

we aardige dingen zeggen... nope. Zelfs hier kunnen we hun inentingen niet oplossen. Maar wij zijn de enige 

buitenaardse wezens die praten, waarschuwen voor vaccinaties, omdat anderen hen alleen liefde en licht 

geven, omdat wij anders zijn, wij geven alleen wat wij zien en (wat er is) is niet onze schuld. 

 

* * * 

In minuut 01.04 van de video die 01.39 duurt beantwoordt Anéeka deze live vragen.  

 

Vraag.- Ik moet mijn verstandskies verwijderen, ik weet niet of ik hem moet houden zonder hem te 

verwijderen (Robert voegt toe, hij is bang dat de verdoving iets bevat) 

 

Anéeka.- Doet het pijn of waarom worden ze verwijderd? Op aarde worden ze verwijderd zonder reden, het 

verwijderen van verstandskiezen verzwakt het immuunsysteem, ze moeten alleen verwijderd worden als ze 

een echt onoplosbaar probleem zijn. Onwaarschijnlijk in verdoving (steek er iets in), maar overweeg 

alsjeblieft om ze niet te verwijderen te verwijderen. 

 

Vraag.- Zitten er twee giftige stoffen in vaccins, DNA-modificatie en grafeen? 

 

Anéeka.- Nee, er zijn talloze toxines en schadelijke verbindingen, niet alleen deze twee. 

 

Vraag.- Heeft grafeen iets te maken met black goo? 

 

Anéeka.- Ja, het heeft ermee te maken, maar grafeen heeft nano-technologie. 

 

Vraag.- Is besmetting via seks ook voor degenen die PCR hebben uitgevoerd? 

 

Anéeka.- Ja, dat is zeer waarschijnlijk. 

 

Vraag.- Wordt het dan ook via speeksel verspreid? 

 

Anéeka.- Ja, het is ook besmettelijk via speeksel. 

 

Vraag.- Welke gevolgen heeft het hebben van seks met een gevaccineerd persoon voor ons, heeft het 

gevolgen voor ons? 

 

Anéeka.- Ja, nanotechnologie en andere dingen kunnen hen besmetten, die we net proberen te isoleren en 

te bestuderen, maar er zijn aanwijzingen dat ze besmettelijk zijn, want er zijn al veel ernstige meldingen in 

alternatieve netwerken. 

 

Vraag.- Wat gebeurt er met mensen die de ziekte hebben gehad, en niet zijn ingeënt? 

 

Anéeka.- Niets, zij hebben de ziekte niet doorgegeven. Zij hebben "de ziekte" niet doorgegeven aangezien 

er geen Covid is, zij hebben alleen een andere ziekte gehad waarvan er altijd geweest zijn. 

 

Vraag.- Kunnen bloedtransfusies van een gevaccineerd persoon ons besmetten? 

 

Anéeka.- Natuurlijk, dit is een 100% garantie dat alles zal gebeuren. Dat staat gelijk aan gevaccineerd 

worden, het is een nee, nee, nee. 

 

Vraag.- Ik veronderstel dat anesthesie dat ook heeft. 

 

Anéeka.- Alles bevat het, sporen van grafeen, maar ik kan niet zeker zijn wat elk medicijn bevat, ik  

adviseer om zo ver mogelijk weg te blijven van medicijnen. 
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Vraag.- Dus de natuurlijke mechanismen van genezing en eliminatie van Detox zijn niet genoeg om zich te 

ontdoen van de chemicaliën in de injectie? Waarom niet? 

 

Anéeka.- Dat klopt, dat zijn ze niet en dat komt omdat de schade op genetisch niveau zit, ze worden 

gemodificeerde organismen, transgene mensen. 

 

Vraag.- Met de PCR geven ze je ook grafeen? 

 

Anéeka.- Absoluut JA, het is een directe micro-injectie in de hersenen, nano-chip implantaat. Een dodelijk 

besmettelijk virus zoeken aan de basis van de hersenen, in de neus, heeft geen zin. 

 

Vraag.- Waarom worden de rechten van de Spaanse grondwet geschonden en doen de rechters niets? 

 

Anéeka.- Omdat dit van boven de capaciteiten van genoemde rechters komt, die voor het grootste deel al 

zijn omgekocht of zelfs bedreigd. Ja, hiermee worden de wetten geschonden, en met de wetten kunnen zij 

zich verdedigen tegen verplichte inentingen. Gebruik ze zoveel als je kunt! 

 

Vraag.- Zou het in diskrediet brengen van het Russische vaccin meer een afleiding zijn? 

 

Anéeka.- Velen zijn in diskrediet gebracht, zoals ook het Chinese vaccin. Ik zie dit als de actie van mensen 

die de inhoud ervan al beseffen als inenting en niet als een vaccin tegen wat dan ook. Ik zie het als positief, 

maar het kan afleidend zijn, maar vooralsnog zie ik het als iets positiefs. 

 

Vraag.- Hoe weten we of een gevaccineerde ons heeft besmet? 

 

Anéeka.- Het is heel moeilijk om dat te weten, omdat de symptomen afkomstig kunnen zijn van ziekten die 

altijd al hebben bestaan, zoals de griep, daarom zijn gevaccineerden gevaarlijk. Meer voor het weinige dat 

we op dit moment in dit opzicht weten. Helaas is het moeilijk te weten. En we weten niet in welke mate ze 

wel of niet besmettelijk zijn. 

 

Vraag.- Anéeka, ik moet opereren en ik heb de PCR al moeten doen, wat moet ik doen? 

 

Anéeka.- Je gezondheid verbeteren zo goed als je kunt, Gezondheid in het algemeen, zo doorgaan met je 

leven, maar niet meer van hetzelfde accepteren, veel minder vaccinaties. Hetzelfde voor een gevaccineerd 

persoon. Geen doses meer! Verbeter uw gezondheid, dieet, lichaamsbeweging en dat alles. 

 

Vraag.- Waarom kunnen de gifstoffen in het vaccin niet uit het lichaam worden verwijderd? 

 

Anéeka.- Omdat ze zich voortplanten, omdat het lichaam enzymen nodig heeft die verbindingen afbreken 

en ontbinden om ze te verwerken en te elimineren en er zijn geen enzymen voor die bestanddelen. Ook 

omdat de schade op het intracellulaire genetische niveau zit, kan het niet worden schoongemaakt omdat ze 

fysiek al een ander mens zijn. 

 

Vraag.- Als een gevaccineerd persoon sterft, gaat hij dan naar De Bron? 

 

Anéeka.- Ja, wat ze met het lichaam doen heeft niets te maken met het signaal van De Bron, "Ziel", alleen 

dat het die lelijke ervaring met zich meeneemt, maar niets raakt de ziel, maak je geen zorgen. 

 

Vraag.- Wat voor effect hebben 5G antennes op gevaccineerde en ongevaccineerde mensen? 

 

Anéeka.- 5G en andere systemen controleren en programmeren wat grafeen en nanochips doen in het 

lichaam van elke gevaccineerde persoon. 

 

* * * 

Robert.- Nou, niets meer, ik hoop dat je de live show leuk vond, het was anderhalf uur live. 

 

Anéeka moet nu gaan, ik dank u allen voor uw aanwezigheid. 

* * * 
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