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20211103-Taygeta-NL-Beantwoording-van-Dr-ALEJANDROs-VRAGEN 

 

 

 

BEANTWOORDING VAN DR. ALEJANDRO'S VRAGEN 

 

Videolink.- https://www.twitch.tv/videos/1195056609   

 

BEGIN VAN DE VIDEO 

Dr. Alejandro. - Lieve Yazhi, Anéeka, Senetre en de rest van de positieve zielen van Taygeta. 

 

Anéeka van Temmer. - Hallo, Dr. Alex. Hartelijk dank dat u contact met ons heeft opgenomen, in het 

bijzonder met mij.  

We zullen zoveel mogelijk helpen. 

 

Dr. Alejandro. - Ik twijfel niet aan de valsheid van deze wereld "plandemie", maar mijn bekrompen 3D 

geest gevormd met menselijke wetenschap heeft twijfels over sommige dingen. 

1-Uitzonderingen. Het is duidelijk dat 99% van de diagnoses en Covid sterfgevallen andere ziekten waren 

die een positief gaven op de PCR test, 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 een eenvoudige 

naamsverandering. Ik beschik niet over de technische middelen of de kennis van Taygetean, dus ik 

verontschuldig me voor mijn twijfel. Ik wil alleen verwijzen naar gevallen van gezonde niet-gevaccineerde 

mensen tussen de 30 en 50 jaar die zeer ernstige symptomen van bilaterale longontsteking hebben 

ontwikkeld. Dit soort beelden heeft altijd bestaan, maar niet met de frequentie, de ernst en de leeftijd die 

we vandaag zien. Ik analyseer de realiteit die ik zie en er klopt iets niet. Als we aannemen dat er geen 

virussen zijn, waar waren ze dan aan te wijten? 

 

Anéeka van Temmer. -  Naar onze mening is het onmogelijk om alle gevallen te verklaren. Maar binnen 

ons begrip door historische waarneming moeten we er toch op blijven hameren dat er altijd epidemieën zijn 

geweest, groepen van patiënten met hetzelfde ziektebeeld of symptomen die niet binnen het bekende 

gebied vallen. 

Dat wil zeggen dat het gewoon aandoeningen zijn die altijd zijn voorgekomen en waarvan niet bekend is 

waar ze vandaan kwamen of wat ze veroorzaakt heeft, alleen dat ze vandaag gemakshalve worden 

toegeschreven aan SARS  

COV 2. Voor elk van deze gevallen of groepen gevallen zou een uitputtend onderzoek moeten worden 

verricht om de oorzaken op betrouwbare wijze vast te stellen. Vanuit ons wetenschappelijk inzicht en op 

basis van de door ons geverifieerde feiten kunnen de oorzaken van deze vreemde ziektebeelden echter aan 

vrijwel alles worden toegeschreven behalve aan SARS COV 2. 

 

Dr. Alejandro. - Zijn het overdreven pathologische reacties op virale exosomen versterkt door 

elektromagnetische straling? 

 

Anéeka van Temmer. -  Het bovenstaande gezegd hebbende, zien wij wel degelijk een congruente 

verklaring voor veel van de gevallen als veroorzaakt door kunstmatige virale exosomen of veroorzaakt door 

kunstmatige detonatie geactiveerd door elektromagnetische frequenties, al dan niet van de 5G-klasse, 

aangezien onze laboratoria de aanwezigheid van dat soort technologie hebben ontdekt in de zogenaamde 
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vaccins tegen SARS COV 19. Wij achten het zeer goed mogelijk dat de controleurs van de "plandemie" bij 

wijze van beveiliging hun nanotechnologie activeren in groepen mensen of zelfs bepaalde individuen, in door 

hen gekozen regio's, om wat voor redenen dan ook bedoeld om de werking van het systeem te testen.  

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

veranderingscapaciteit voor het aardse niveau, die datatransmissienetwerken nodig heeft die gebruik maken 

van microgolven en/of elektromagnetische velden als een methode om de geïnoculeerde mensen te 

controleren, teneinde hun lichamen en geesten om te zetten in bio-gecomputeerde transhumanisme-achtige 

terminals die volledig onder hun controle staan.  

We zien ook het vermogen om niet-ingeënte personen te veranderen door middel van de overdracht of 

besmetting van technologie tussen de ingeënte en de niet-ingeënte, gekoppeld aan de voorafgaande 

aanwezigheid van dergelijke technologie die jarenlang door de algemene bevolking is ingenomen en 

ingeademd als voorbereiding op de introductie van inentingen die het SARS COV 2 concept gebruiken als 

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

accepteren. 

 

Dr. Alejandro. - De man van mijn zuster, een atleet, ongevaccineerd en 49 jaar oud, stond op het punt te 

sterven aan een bilaterale longontsteking en hoewel hij hersteld is, heeft hij nog steeds zuurstof nodig voor 

bijna elke activiteit. Ik kan deze beelden alleen verklaren doordat een viraal exosoom van een coronavirus, 

of het Spike-eiwit van een gevaccineerde persoon, die persoon heeft geïnfecteerd en vervolgens is verergerd 

door een of andere geassocieerde factor. 

 

Anéeka van Temmer. -  Ik begrijp dat dit de eenvoudigste verklaring is en dat zij zeer waarschijnlijk is.  

Het valt echter precies in de groep van gevallen die er volgens ons altijd 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 past als veroorzaakt door ingesloten nanotechnologie in grafeen, zelfs dat wat in het milieu is 

terechtgekomen in talloze producten en verwerkt voedsel, met inbegrip van chemtrails. Aan deze gevallen 

moeten oorzaken van schade worden toegevoegd die te wijten zijn aan psychologische factoren die verband 

houden met dezelfde dynamiek van de "plandemie", en deze factoren van psychologische schade moeten 

zeer serieus worden genomen. 

 

Dr. Alejandro. - Elektromagnetische straling type 5G? 

 

Anéeka van Temmer. -  Langdurige en herhaalde blootstelling aan elektromagnetische straling is 

voldoende om ernstige klinische beelden te veroorzaken die overeenkomen met de symptomen die worden 

toegeschreven aan SARS COV 2, naast het feit dat het dient als een methode van controle-activering van de 

technologieën die zijn opgenomen in de zogenaamde vaccins. Langdurige blootstelling aan Wi-Fi, 

hoogspanningskabels en andere sterke elektromagnetische bronnen zal leiden tot lichamelijke aftakeling, 

zwakheden en ziekten van allerlei aard die als onverklaarbaar kunnen worden uitgelegd en die opnieuw 

worden toegeschreven aan SARS COV 2. 

 

Dr. Alejandro. - Ademhalingsstelsel of andere toxinen? 

 

Anéeka van Temmer. -  Het kan niet worden uitgesloten, maar het is onmogelijk te bepalen zonder de 

studie die bij elk geval hoort. Blootstelling aan asbest, chemicaliën, oplosmiddelen en zelfs 

schimmelsporeninfecties, zoals de schimmel die op 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 

beelden van ernstige ademhalingsziekten die overeenkomen met atypische pneumonieën die later worden 

toegeschreven aan SARS COV 2 zonder enige bevestiging meer dan de PCR-test die al bewezen is als 

volledig vals en nutteloos. 

 

Dr. Alejandro. - De eigen behandelingen van het ziekenhuis? 

 

Anéeka van Temmer. -  Iatrogene ziekten, latros = medisch + gen = oorzaak, voor het publiek, dat wil 

zeggen die welke door de artsen zelf of door medische wanpraktijken zijn veroorzaakt, zijn volgens onze 

laatste gegevens de derde doodsoorzaak in de Verenigde Staten alleen, derde na hart- en vaatziekten en 

kanker. Dit is met aanvaarde officiële gegevens. Gezien het feit dat de doodsoorzaken van 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 voordeel, schuiven we naar onze mening iatrogene 
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ziekten op naar de eerste oorzaak van ziekten 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 

stoffen/drugs om het cholesterolgehalte bij patiënten te verlagen met de daaropvolgende bijwerkingen van 

deze drugs die in veel gevallen de dood tot gevolg hebben, en ook het gebrek aan toepassing op het 

werkelijke begrip van de oorzaken en de juiste manieren om kanker te behandelen met het misdadige 

gebruik van radiotherapieën en chemotherapieën die de kanker alleen maar verergeren, alsmede de 

onnodige verwijdering van vele kwaadaardige tumoren die tijdens het chirurgische proces de kanker alleen 

maar verspreiden naar het omringende gezonde weefsel. 

Met het bovenstaande als voorbeeld zien wij hier dat de wanpraktijken, de toepassing van behandelingen in 

ziekenhuizen zoals het lukraak gebruik van beademingsapparatuur, het misbruik van agressieve medicijnen 

en antibiotica, en het ernstige gebrek aan persoonlijke aandacht in het algemeen veroorzaakt worden door 

een inherente ontmenselijking van medisch personeel, zowel artsen als verpleegkundigen, gevoegd bij de 

agenda's die de medische maffia oplegt aan zowel het medisch personeel als de ziekenhuisinstellingen, zijn 

de eigenlijke oorzaak, niet alleen van de "plandemie" maar ook van bijna alle andere aandoeningen en 

pathologieën, of ze nu typisch of atypisch worden genoemd, of onverklaarbaar, die worden toegeschreven 

aan de aanwezigheid van een valse SARS COV 2. 

Het is vermeldenswaard dat dezelfde procedureprotocollen bij eenvoudige vermoedens van een vermeend 

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 symptomatologisch 

beeld op te lossen zonder te zijn overgegaan tot een volledig onderzoek van de patiënt, zowel fysiek als 

omgevingscontextueel, waardoor rechtstreeks iatrogene situaties ontstaan in een hoeveelheid en 

percentage die nog nooit eerder zijn gezien. 

 

Dr. Alejandro. Help me alstublieft te begrijpen wat er in deze gevallen gebeurt. 

2-Vaccins. Ik geloof dat vaccins zelfreplicerende genetische giffen zijn die onze cellen dwingen om zonder 

ophouden het Spike-eiwit te produceren en dat dit eiwit zich door de bloedvaten verplaatst naar de fijnste 

haarvaten waar een immonothrombose-fenomeen optreedt dat de ziekteletsels veroorzaakt. 

 

Anéeka van Temmer. -  Het Spike-eiwit heeft voor ons hier een andere verklaring die ik in detail zal geven 

in het document in bijlage. 

 

Dr. Alejandro. - U heeft het echter alleen over de schade die wordt veroorzaakt door de giftige stoffen die 

vaccins bevatten: Grafeen, Polyethyleenglycol, zware metalen, DNA, mRNA, menselijk foetaal weefsel. 

 

Anéeka van Temmer. -  De gegevens over dit onderwerp hebben we tot nu toe in gespreksvorm gegeven, 

die de neiging heeft zich alleen te richten op geïsoleerde aspecten van het probleem dat in de inentingen zit 

en niet op het complete plaatje. In andere gesprekken hebben we echter punten genoemd zoals deze 

hierboven. 

 

Dr. Alejandro. - Is de verklaring van de Spike proteïne vals? 

 

Anéeka van Temmer. -  Het probleem van het Spike-eiwit is complex, het heeft een andere verklaring die 

ik in het document in bijlage zal geven. 

 

Dr. Alejandro. - Zorgen vaccins er echt voor dat onze cellen dat eiwit aanmaken? 

 

Anéeka van Temmer. -  Ja, zoals in detail zal blijken uit het Annex Document. 

 

Dr. Alejandro. - Is dit eiwit het eiwit dat de organische laesies veroorzaakt die in autopsies te zien zijn? 

 

Anéeka van Temmer. -  De hoofdoorzaak is grafeen zelf. 

 

Dr. Alejandro. - Zijn ze echt te wijten aan auto-immuunreacties die immonothrombose verschijnselen 

veroorzaken in de haarvaten van de longen en andere organen? 

 

Anéeka van Temmer. -  Ja, auto-immuunreacties veroorzaken trombose in alle organen, maar vooral in de 

long, omdat die probeert grafeen te verdrijven. 
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Dr. Alejandro. - Is dit eiwit de oorzaak van de complicaties en de dood van de gevaccineerden, of zijn ze te 

wijten aan de rest van de gifstoffen die ze bevatten? 

 

Anéeka van Temmer. -  Wat de dood veroorzaakt bij gevaccineerden is een complex proces dat verschilt 

van persoon tot persoon, zoals zal worden uitgelegd in het document in de bijlage. 

 

Dr. Alejandro. - Kan het Spike-eiwit niet alleen in het bloed circuleren, maar ook tot expressie komen op 

het oppervlak van de cellen die het maken? 

 

Anéeka van Temmer. -  Ja, dat zal in detail worden uitgelegd in het document in bijlage. 

 

Dr. Alejandro. - Hoe wordt RNA van vaccins in ons DNA ingebracht? 

 

Anéeka van Temmer. -  Dat wordt in detail uitgelegd in het document in de bijlage. 

 

Dr. Alejandro. - Is het door omgekeerde transcriptases of door een ander mechanisme? 

 

Anéeka van Temmer. -  Door omgekeerde transcriptie met behulp van nanotechnologie, zoals later in het 

document in de bijlage zal worden uitgelegd. 

 

Dr. Alejandro. - Kan het Spike-eiwit in de hersenen als een prion werken en neurodegeneratieve ziekten 

veroorzaken zoals boviene encefalopathie, gekke koeien? 

 

Anéeka van Temmer. -  Absoluut ja. De details zullen in het bijgevoegde document worden uitgelegd. 

 

Dr. Alejandro. - Kunnen we een Covid-achtig ziektebeeld krijgen als we het Spike-eiwit van een 

gevaccineerde persoon krijgen? 

 

Anéeka van Temmer. -  Absoluut ja. Als symptomatologie die overeenkomt met wat geclassificeerd is als 

Covid. Het zal in detail worden uitgelegd in een document in de bijlage. 

 

Dr. Alejandro. - Hoe veroorzaken vaccins steriliteit, beschadiging van het syncytium van de placenta of 

vernietiging van de spermatogonia van de testikel? 

 

Anéeka van Temmer. -  Zonder uit te sluiten wat je hebt genoemd, het proces is door de vervanging van 

specifieke DNA-ketens die de voortplantingsprocessen binnen de gonaden controleren met behulp van 

synthetische retrovirussen geholpen door nanotechnologie. 

 

Dr. Alejandro. - Besmet een gevaccineerde een niet-gevaccineerde via mRNA, DNA of het Spike-eiwit? 

 

Anéeka van Temmer. -  Absoluut ja. Maar het is ingewikkeld. Details zullen worden uitgelegd in het  

Document. 

 

Dr. Alejandro. - Kan het worden overgedragen via moedermelk, moeder-kind, sperma via 

geslachtsgemeenschap, speeksel, kussen, sprays, nauwe hoest? 

 

Anéeka van Temmer. -  Absoluut ja. Het kan op deze manieren verspreid worden en ook vanuit de lucht, 

maar het lijkt erop dat het een bereik heeft van twee meter, direct, voor zover het directe exosoom betreft. 

 

Dr. Alejandro. - Wordt grafeen alleen gevormd door zeshoeken of ook door penta-exa-hepta grafeen? 

 

Anéeka van Temmer. -  Grafeen is nanotechnologisch, het vormt zich in het lichaam zoals het op afstand 

is geprogrammeerd of voorgeprogrammeerd, het neemt de nodige structuren aan voor elke taak die het wil 

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

structurele manier willen catalogiseren, met en als de varianten die bekend staan als heptagrafen, terwijl 

het in werkelijkheid het vermogen heeft om zich aan te passen aan vele vormen en zijn exacte moleculaire 

of atomaire samenstelling of vorm te veranderen. Aanpassen aan de eisen van het moment. Dit wordt 

gedaan met structurele programmering van Grafeen op atomair niveau. 
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Dr. Alejandro. - Kan grafeen zichzelf assembleren in ons hersenweefsel en gebruikt worden om ons te 

manipuleren? 

 

Anéeka van Temmer. -  Ja, zoals later zal blijken. 

 

Dr. Alejandro. - Kunnen elektromagnetische pulsen ze permanent deactiveren? 

 

Anéeka van Temmer. -  In onze laatste experimenten worden ze slechts kortstondig gedeactiveerd en 

terwijl de elektromagnetische puls is geactiveerd, keren ze weer terug naar normaal wanneer deze wordt 

uitgezet. 

 

Dr. Alejandro. - Kan grafeen ons lichaam binnendringen, via de lucht of via het spijsverteringskanaal? 

 

Anéeka van Temmer. -  Ja, nanotechnologisch grafeen komt bij de bevolking terecht in geïndustrialiseerd 

voedsel, in hygiëne- en schoonmaakproducten en door het gebruik van aërosolen zoals chemtrails. 

 

Dr. Alejandro. - Mijn verontschuldigingen voor het stellen van deze vraag, maar ik wilde de meeste van 

mijn twijfels stellen, zodat ik ze later kan doorgeven aan andere artsen en wetenschappers op aarde. Helaas 

zal ik niet kunnen onthullen wie mij de informatie heeft gegeven omdat zij mij voor gek zouden verklaren. 

Ik zal de informatie gebruiken om te zoeken naar aardse informatie om de informatie die u mij geeft te 

staven op een manier die overtuigend is voor aardse. 

 

Anéeka van Temmer. -  Integendeel, dank u, Dr. Alex, dat u met ons samenwerkt. Uw vragen zijn zeer 

precies 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. 

 

Dr. Alejandro - ik kan u alleen maar oneindig dankbaar zijn voor uw werk, uw steun en uw liefde voor de 

mensheid. Voor mij zijn jullie oudere broeders van licht en kennis aan wie ik hulp vraag. Ik weet dat u maar 

met heel weinig mensen op Aarde rechtstreeks contact hebt, en ik denk niet dat ik dat verdien, maar toch 

wilde ik vragen of het mogelijk is om op een of andere manier rechtstreeks met u te communiceren, al was 

het maar heel punctueel en af en toe. Als dat niet mogelijk is, zou ik graag de mogelijkheid openhouden om 

u via Gosia vragen te stellen.  

Dat alleen al is een enorme eer en dat vat ik als zodanig op. Mijn enige bedoeling is om die informatie te 

gebruiken ten bate van de mensheid. Ik zend u al mijn liefde, respect en bewondering. Alexander. 

 

Anéeka van Temmer. -  Integendeel, ik dank u voor uw enorme inspanning en voor uw toenadering tot 

ons. De communicatie met jou staat nog steeds open via deze weg. Een dikke knuffel. Anéeka. 

 

Anéeka van Temmer. -  Nog iets wat ontbrak in het verslag, maar het is dat het al te veel was en het eruit 

kwam of ontbrak, Grafeen neemt soms de vorm aan van scherpe dingen in het lichaam en is thermo 

gevoelig. Die vormen zijn er niet en plotseling zijn ze er omdat  

Grafeen vormt ze als gebroken glaskristallen. Ze snijden de bloedvaten door. En een andere manier waarop 

nano-grafeen ontbrandt is wanneer het in contact komt met lichaamswarmte, bij graden van het menselijk 

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

 

* * * 
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