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20211015-Taygeta-Nieuwe-analyse-vaccins-geanalyseerde-monsters 

 

 

 

Nieuwe analyse - vaccins - geanalyseerde monsters - Aneeka van Temmer deelt de bevindingen 

 

(Oorspronkelijk in het Spaans) 

 

Anéeka: Pfizer, AstraZeneca, Moderna inentingen gedecodeerd en bestudeerd aan boord van Toleka 

laboratoria. Het zijn vaccins tegen SARS-virussen, ze zijn onschadelijk, ik weet niet waar al die ophef over 

gaat, en ze zijn zelfs van hoge kwaliteit. Ik raad ze aan (JOKE!). 

 

Ik heb sinds zaterdag kracht verzameld om dit te zeggen. Wat er in zit is zo verschrikkelijk dat de monsters 

in een hoogbeveiligde Bio-Hazard container terecht zijn gekomen. Ze werden vervolgens met hoge energie 

uiteengereten. Wat er in zit kunnen we niet eens met jullie delen, want ik kan het niet uitleggen zoals het 

uitgelegd moet worden. Als Dr. Alex bijvoorbeeld gegevens wil over wat er gebeurt en over de bio-

chemische processen die door de vaccins worden veroorzaakt, kan ik hem die eenvoudigweg niet geven. 

 

Ik zie dit als een zeer ernstige zaak omdat de mensen niet zullen begrijpen wat er is, zij zullen het zien als 

fantasie of verzinsels. Dezelfde artsen tegen plandemie zullen niets begrijpen van nano-bots, omdat hun 

laboratoria niet in staat zijn de werking van nano-grafiet te detecteren of te begrijpen, op atomair of 

moleculair niveau. 

 

Gosia: Waarom is er geen manier om het te verklaren? 

 

Anéeka: Omdat de daar aanwezige technologie in de monsters van de 3 fabrieken het menselijk begrip te 

boven gaat, dus wat ik zeg klinkt als gekke science fiction en overdreven. Misschien zelfs schadelijk voor de 

geloofwaardigheid. Ik heb niet eens de medische woordenschat om het te beschrijven, want die is er niet. 

Het kan beschreven worden op een... leken niveau maar het zal de ontwaakte dokters NIET helpen, 

bijvoorbeeld. 

 

De technologie daar is niet menselijk. Ze is van Federatie-niveau en hier bekend en verboden voor gebruik 

door een reeks verdragen, waaronder dat van Orion met de Federatie. Het is niet door mensen gemaakt. 

 

Gosia: Het klopt met wat Yazhi net zei in de Astral War video. Dat het allemaal gepland was door NIET-

MENSELIJKE wezens. 

 

b De nanotechnologie die daar aanwezig is, kan alleen worden vervaardigd met druktechnieken zoals die om 

dingen in realiteiten in te voegen. Dat wil zeggen dat de daar aanwezige nanotechnologie tot stand komt 

door specifieke atomen te manipuleren en ze daar te plaatsen waar ze moeten zijn. 

 

Ongetwijfeld kwam dat van buitenaf. Ik zeg dat de Cabal verborgen technologieën heeft, maar dit gaat alles 

al te boven. Het is dezelfde technologie die hier in de Med Pods wordt toegepast als er genetische 

manipulatie nodig is. Ik bedoel, het kan ten goede worden gebruikt, maar in dit geval duidelijk niet. 
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Gosia: Ok Anéeka, leg eerst alles uit wat je weet. Vragen komen later. 

 

Anéeka: Ok ik ga. In de componenten van de 3 soorten vaccins vonden we in principe hetzelfde, maar in 

verschillende hoeveelheden. Het zijn rechtstreekse stalen die vorige week door Alenym Special Ops in 

beslag werden genomen. De Hashmallim brachten de monsters hier. Het onderzoek naar de vaccins is 

uitgevoerd door Senetre, Kara, Rhys (nieuwe wetenschapsofficier) en mij, Anéeka. 

 

Binnenin vonden we een aantal organische sporen die overeenkwamen met wat op het net stond, van 

menselijke, runder en aapachtige geaborteerde foetussen. We vonden ook een hoog gehalte aan DNA van 

weekdieren. 

 

Wij vonden onder meer een enorme hoeveelheid RNA-eiwitten, vervat in nanotechnologisch grafeen van één 

molecule dikte. De RNA-eiwitten die wij vonden hebben door de mens gecodeerde informatie van DNA-delen 

van hetzelfde menselijke genoom die overeenkomen met geclassificeerde ziekten van virale oorsprong. 

 

We hebben ook RNA gevonden dat als het ware menselijke stamcellen vormt. Grafeen is nanotechnologie, 

slimme stof, of hoe je het ook wilt noemen. Het wordt gemaakt met zeer hoge niet-menselijke technologie, 

die overeenkomt met het niveau van de Verenigde Federatie van Planeten, dat wil zeggen, gelijk aan het 

onze in ontwikkelingsniveau. Het kan alleen worden gemaakt met behulp van frequentie replicatie machines. 

Zoals degene die het polymorfe metaal hier maken. 

 

Wat die grafeentechnologie doet, is de cellen van het lichaam binnendringen, de celkern en mitochondriën... 

 

IM1 **Images not supported** 

 

Het grafeen decodeert het DNA van menselijke cellen en trekt op de corresponderende plaats de code aan 

om het te vervangen door het RNA dat in de andere nano-grafeen zit. Op aarde spike-eiwitten genoemd, die 

in vaccins worden aangetroffen. 

 

Nanobots kunnen op afstand worden bestuurd. Ze worden op afstand bestuurd, wachtend op een activering. 

Hiermee vervangen ze delen van het DNA door andere die in hetzelfde vaccin zitten om de cellen naar wens 

te veranderen. 

 

Aangezien virusziekten al in de DNA-code van de cellen zijn opgenomen, hoeven zij alleen nog maar te 

worden geactiveerd, omdat een virus niet werkt zoals een bacterie of een stafylokok. Een bacterie dringt het 

lichaam binnen, het virus activeert alleen wat reeds aanwezig of latent aanwezig was binnen de menselijke 

genetische code. Het kan dus naar eigen goeddunken epidemieën onder de bevolking veroorzaken of 

uitlokken, of het nu gaat om hondsdolheid, pokken of wat dan ook. 

 

Het heeft ook het vermogen om menselijke stamcellen te repliceren, zodat ze een misplaatste groei van 

weefsel van welke aard dan ook kunnen veroorzaken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt bij het 

uitlokken van kanker, als het voor kwaadaardige doeleinden is. 

 

Het nano-grafeen decodeert het menselijk DNA en met die informatie vervangt het andere nano-grafeen op 

de overeenkomstige plaatsen de RNA-patch die ze in dezelfde vaccins hebben. 

 

Hierdoor kunnen zij steriliseren en de structuur van de hersenen veranderen door kunstmatige neurale 

netwerken te creëren met behulp van gerepliceerde stamcellen in het lichaam van de gevaccineerde. Hieruit 

kunnen we afleiden dat ze in staat zullen zijn om de wereldbevolking als cyborgs te controleren. Zij zullen 

denken wat zij willen dat zij denken en zich gedragen zoals zij willen, en de bevolking zal denken dat zij hun 

ideeën zijn. Dit gaat verder dan gedachtencontrole en synthetische telepathie. Ze zullen in staat zijn om 

naar believen een bepaald persoon te doden via afstandsbediening, of een bevolking, en het zal als 

natuurlijk worden gezien. Vanwege andere oorzaken. 

 

Wat de niet-gevaccineerden infecteert is dat de cellen van de gevaccineerden meer RNA-eiwitten gaan 

produceren, omdat datgene waarmee zij zijn geïnjecteerd in feite kan worden gecategoriseerd als 

synthetische virussen die tot doel hebben het gehele organisme van bereid gerepliceerd RNA binnen te 

dringen. Dat wil zeggen dat niet alleen het RNA in het vaccin zelf wordt gebruikt, maar dat de cellen van de 

gevaccineerde ook meer van deze virussen gaan vermenigvuldigen in de vorm van exosomen die de 

gevaccineerde met zijn adem en via zijn huid en vloeibare afscheidingen enzovoort zal vrijgeven. 
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Het RNA in exosomen geproduceerd door gevaccineerden is een boodschap zoals elk exosoom, en het kan 

alleen effectief zijn of gevalideerd, (een effect hebben), in een andere persoon (zoals een niet-

gevaccineerde persoon), als de receptoren in de cellen van deze persoon samenvallen met de receptoren in 

de exosoomvirussen. 

 

Het vaccin veroorzaakt een totale alarmtoestand in het menselijk lichaam als gevolg van de hoge toxiciteit, 

waardoor exosomen worden geproduceerd die het toxine (het invasieve RNA van het vaccin) zullen 

bevatten, zowel in een poging het uit het lichaam te verwijderen, als een boodschap aan andere cellen en de 

cellen die andere lichamen omringen, om hen van een invasie op de hoogte te stellen. Het gevaccineerde 

subject zal een veranderende RNA exosoom virus productiefabriek zijn die door ontwerp en bedoeling dit 

RNA zal verspreiden waar het ook gaat. 

 

De ongevaccineerde zal een sterke immuunreactie hierop hebben met afstotingsverschijnselen tot gevolg. 

 

Berichten over miskramen bij zwangere vrouwen: dit komt omdat het invasieve synthetische RNA als een 

van zijn prioriteiten is ontworpen om het voortplantingssysteem van zowel mannen als vrouwen aan te 

vallen en daarom een verstoring zal veroorzaken van de celduplicatie of replicatie van het zich 

ontwikkelende ongeboren kind, omdat het ook de productie van stamcellen (de bouwstenen voor een baby) 

zal stoppen en deze zal vervangen door stamcellen die door het invasieve synthetische RNA zijn "gekaapt". 

 

De vorm van de cellulaire genetische verandering hangt niet alleen af van het binnendringende synthetische 

RNA, maar ook van het grafeen dat het inbrengt waar het naartoe moet, wat bij de niet-gevaccineerden 

sterke afstotingsneveneffecten veroorzaakt, maar hen nauwelijks genetisch kan veranderen zoals bij de 

gevaccineerden het geval is . 

 

Met andere woorden, synthetisch RNA is afhankelijk van nanotechnologisch grafeen. 

 

Grafeen is in principe overal aangetroffen, van chemtrails tot geïndustrialiseerd voedsel, dus het is vrij veilig 

om te zeggen dat de gehele bevolking op het aardoppervlak in kleine hoeveelheden in de een of andere 

mate is besmet. Dit is moeilijk te berekenen omdat grafeen voor talloze dingen wordt gebruikt en in zijn 

zuivere vorm onschadelijk en niet giftig is. 

 

Nano-technologisch grafeen is in feite verrijkt en gezuiverd grafiet op atomair niveau, met een specifieke 

geordende kristallijne structuur die magnetisch programmeerbaar is. Grafeen is als materiaal sterker dan 

staal, atomair stabieler en sterk magnetisch geleidend. Dit maakt het perfect voor deze destructieve taak. 

 

De strengen magnetisch grafeen-materiaal die reeds op talloze plaatsen op het net zijn vermeld, zijn op 

zichzelf de belangrijkste oorzaak, zo niet de eigenlijke oorzaak van de ziekte van Morgellons. Waar de 

overtollige magnetische grafeenmoleculen, d.w.z. die moleculen die niet nodig waren om alle cellen van het 

lichaam te besmetten, de neiging zullen hebben om samen te klonteren of aan elkaar te kleven vanwege 

hun magnetische eigenschappen. En het lichaam zal op natuurlijke wijze proberen deze moleculen op alle 

mogelijke manieren te verdrijven, ook via de huid, waardoor de bekende zwarte draden ontstaan. 

 

Dat wil zeggen dat wat u op de huid ziet niet het doel is, maar de overmaat van het infectieproces van de 

cellen door het nanotechnologische grafeen. 

 

De gemakkelijkst herkenbare onderdelen of componenten van de "vaccins" zijn foetale weefsels en andere 

organische eiwitten. Dit is bedoeld om het immuunsysteem van de proefpersoon te laten instorten, als een 

"afleiding" zodat de macro-fagen, T-cellen en andere onderdelen van het immuunsysteem zich niet zozeer 

met het genetische manipulatieproces bemoeien. 

 

Als bijproduct van deze weefsels zullen zij ook een groot aantal infecties, auto-immuunziekten en kankers 

veroorzaken die de middelen van de geïnfecteerden zullen uitputten, zoals reeds besproken. 

 

De "vaccins" worden op afstand bestuurd. Microgolfnetwerken zullen worden gebruikt om de gewenste 

effecten op elke sociale groep naar believen aan of uit te zetten. Dit gaat in op 5G maar hoeft geen 5G 

technologie te zijn om elke individuele persoon afzonderlijk te activeren en te controleren. 
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Het grafeen zal zich in de cellen van de proefpersoon bevinden op unieke en voor de proefpersoon specifieke 

manieren en hoeveelheden, waardoor het een unieke frequentie krijgt die ook kan worden geïdentificeerd 

door microgolfnetwerken in Bluetooth-stijl. Wat overeenkomt met het "Chippen" van de wereldbevolking. 

 

Ik heb dit nog niet eerder op dit niveau gedeeld. En het deel dat niet begrijpelijk is, is het exacte proces van 

replicatie of bio-genetische verandering van elke cel van het individu met gebruikmaking van robotachtig 

nano-grafeen. Het is één ding om dat laatste te zeggen en iets anders om op medisch niveau stap voor stap 

uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat. 

 

Robert: Dank je. DNA van weekdieren? 

 

Anéeka: Dat weekdier-DNA wordt gebruikt om de aanmaak van kunstmatige stamcellen in het menselijk 

lichaam te versnellen. 

 

Gosia: Dank je, Anéeka. Je had het ook over de technologie die gebruikt wordt om werkelijkheden in te 

brengen. Wat bedoel je daarmee? Hoe is deze technologie toegepast op vaccins? 

 

Anéeka: Ja, nano-grafeen wordt met die technologie gemaakt. Dus, het is boven-menselijk. Dus, het 

schendt een aantal ruimte overeenkomsten. 

 

En aardse dokters zullen niet in staat zijn om het geheel te begrijpen, ze lopen maar wat rond om te 

proberen te begrijpen waar het grafeen voor dient en waar de RNA-eiwitten voor dienen en waar de 

foetuscellen voor dienen. Ze zullen niet meer kunnen zien dan grafeen, omdat ze het niet op atomair niveau 

kunnen zien. Het zijn op afstand bestuurde microrobots, bestuurd door 5G en andere frequenties, gemaakt 

met grafeen als materiaal. Het is niet alleen grafeen. 

 

b Het feit dat dit boven het menselijk niveau is, is belangrijk! Het is een juridische clausule die kan worden 

gebruikt tegen degenen die het hebben vervaardigd! 

 

Anéeka: Sinds zaterdagavond heeft Alenym dit gemeld aan zowel de Alcyone Raad als de Federatie, het 

lokale hoofdkwartier. Ze stuurde hen de volledige resultaten van onze labo's en ondertekend door Senetre 

en mijzelf als Artsen. 

 

Zowel de Alcyone Raad als de lokale Federatie Raad hebben hun totale afwijzing van deze bevinding 

uitgesproken. Zoals uitgesproken op de vergadering van de Federatieraad van Viera op zondag 10 oktober 

2021. Het is in strijd met de anti-invasie en genetische verandering van de Orion en Federatie Raad 

vergaderingen en wettelijke overeenkomsten. 

 

Robert: De Federatie was niet op de hoogte van deze gegevens? 

 

Anéeka: De gegevens geven aan dat de mensen in de Federatie die de testresultaten kregen, hier NIETS 

van wisten. 

 

Gosia: Welk ras zit er precies achter? Wie heeft het vervaardigd, is dat bekend? 

 

Anéeka: Ze hebben zich goed kunnen verbergen, wij denken dat ze er niet zijn maar dat ze via portalen 

binnenkomen en vertrekken. Aan de aard van de technologie kunnen we zien dat het Reptiloids zijn. . Ze 

laten een spoor achter omdat ze dit eerder hebben gebruikt. En zoals altijd, vertellen ze de mensen alles, 

want in de film Prometheus aan het begin kun je dit zien. 

 

Gosia: Yazhi zegt dat het Reptilians zijn en andere wezens die moeilijk te catalogiseren zijn omdat ze HALF 

astraal zijn. Ze gebruiken alleen biologische lichamen. 

 

Anéeka: Overeenstemmend met mijn gegevens, ja. 

 

Gosia: Wanneer gebruikten ze die eerder? 

 

Anéeka: In het verre verleden, op Aarde is het de eerste keer dat ze het gebruiken. Het is niet onbekend, 

deze technologie, voor ons of voor de Federatie. Het is zelfs opgenomen in de ruimtewetten van de 
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zogenaamde Orion-akkoorden. Dat zijn andere overeenkomsten en wetten, vergelijkbaar met de Eerste 

Richtlijn, ze gaan over vrede en samenwerking. 

 

Gosia: Ok. Anéeka, denk je dat met deze juridische petitie aan de Alcyone en het lokale niveau van de 

Federatie, de Federatie en andere rassen er iets aan zullen doen? 

 

Anéeka: Ik kan het niet weten want ze hebben nog niet eerder iets gedaan. Alleen dat het deze keer zo 

dramatisch en ingrijpend is dat als ze er niets aan doen, het hen niet alleen zal ontmaskeren als toegeeflijk, 

maar als degenen die dit probleem hebben gecreëerd. Dat wil zeggen, of zij grijpen op de een of andere 

manier in, zelfs als hun directe interventie niet wordt gezien, of veel rassen die dit al weten, zoals die van 

M45 en die van Avyon (Urmah) zullen weten dat zij niets hebben gedaan, en tijd of tijdsverloop zullen 

weinig geldigheid hebben als excuus. Met andere woorden, als zij niets doen, zullen zij worden ontmaskerd 

als regressief en zullen er consequenties zijn. 

 

Bij mijn weten is dit de meest uitgebreide verklaring over de inhoud van vaccins die er is, althans op een 

voor het publiek begrijpelijk basisniveau. 

 

Met deze informatie zie ik ook dat de niet-gevaccineerden, zelfs als zij sterke reacties vertonen, niet hun 

gehele DNA lijken te hebben veranderd, hoewel het ontwerp zelf van de "vaccins" aangeeft dat zij zijn 

ontworpen om van persoon tot persoon overdraagbaar te zijn en daardoor de gehele bevolking dwingen zich 

te laten vaccineren. 

 

De virulentiegraad geeft dus aan dat de niet-gevaccineerden waarschijnlijk sterk genoeg zijn om zich te 

verdedigen tegen wat de gevaccineerden produceren, hoewel de gevaccineerden alles op hun pad uitstoten 

of besmetten met RNA exosomen en nanotechnologisch grafeen. 

 

Gosia: Een vraag, heb je in de vaccins parasieten gevonden, zoals sommige mensen zeggen. Levende 

organismen. 

 

Anéeka: We zien componenten die voor levende wezens kunnen worden genomen. Directe parasieten zoals 

wormeieren, of wormen, hebben we niet gezien, maar gezien de dierentuin van dingen die er zijn, acht ik 

het zeer mogelijk dat sommige partijen "vaccins" ze bevatten. 

 

Robert: Anéeka, en de nano-robots kunnen zichzelf repliceren? 

 

Anéeka: In de aanwezigheid van meer grafeen, lijkt het zo, maar het is beperkt, in die mate dat het 

twijfelachtig is hoe ze zich repliceren. Het blijft een vermoeden, een vermoeden alleen omdat wat ooit 

gewoon grafeen was plotseling ontwaakt tot een nanorobot, maar het zou kunnen dat het gewoon 

uitgeschakeld was en dat de aanwezigheid van anderen het heeft aangezet. Dit komt omdat ze zijn 

ontworpen om te reageren in de aanwezigheid van anderen en om eenvoudige instructies van elkaar te 

ontvangen. Wat wel repliceert is het RNA of "spike" eiwit. 

 

Robert: Dus de elektromagnetische pulsen hebben geen nut? 

 

Anéeka: In beperkte mate, ik raad ze nog steeds aan, maar ze zullen grafeen nano niet deactiveren, ze 

zullen het alleen voor het moment stoppen. 

 

Een ander punt, wat de vaccins hebben is een variant van Black Goo. Het zal mensen isoleren, het zal hen 

veranderen in wezens die controleerbaar zijn door de Cabal die onder controle staat van de Reptielen en 

Maitre, omdat de frequentie van elke persoon niet langer zal samenvallen met die van de Oorspronkelijke 

Bron, met hun Zielsignaal. Het zal niet langer in hen binnenkomen. 

 

En hier verduidelijken we een ander punt: dat de Federatie de controle heeft over de Aarde en alles wat 

erop gebeurt, of zij die de Galactische Federatie van Liefde en Licht liefhebben, dat nu leuk vinden of niet. 

De UFoP is direct of door nalatigheid of door wat dan ook schuldig aan wat er op Aarde gebeurt. 

 

Gosia: Maar één ding Anéeka... het feit dat je deze NIET-MENSELIJKE technologie hebt gevonden, en dat je 

juridische hulp vraagt aan Alcyone... zou dat niet kunnen betekenen dat de ET-rassen meer zouden kunnen 

ingrijpen om dit te stoppen? Als wat u hebt gevonden ILLEGAAL is, zouden zij kunnen ingrijpen. 
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Anéeka: Ja, maar er is al een lange lijst van zaken en redenen waarom de Federatie of de welwillende 

rassen zouden moeten ingrijpen. Want de lijst van wandaden en onregelmatigheden tegen de menselijke 

bevolking is zeer lang. De lijst van overtredingen van het ruimterecht is mijlen lang. Dus, dit komt gewoon 

bij al het bovenstaande en we weten allemaal dat ze er niets aan gedaan hebben. 

 

Mijn punt is dat dit niet de enige ernstige overtreding van de ruimtewetten is, en dat zij niets hebben 

gedaan aan de vorige overtredingen. Waarom zouden ze zich iets van deze aantrekken? 

 

Gosia: Maar deze situatie is misschien ernstiger dan andere? 

 

Anéeka: Voor mij is het de ernstigste, omdat het de genetische vernietiging van de mensheid garandeert, 

voor invasieve doeleinden en ten voordele van degenen die het toepassen, zonder dat de mensheid in staat 

is te zien of te ontdekken wat ze hen aandoen. 

 

En de Federatie, er is geen rechtvaardiging of excuus dat ik weet, maar mijn punt hier is dat zij de 

mensheid GEEN hulp zullen geven op de manieren die zij verwachten. Ze moeten zelf het heft in handen 

nemen, de mensen. Het is de enige manier, iedereen moet dat begrijpen. 
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