
 
 

René Yanadath                                                       Pagina 1 van 3                                       Webpage https://galactic-human-journey.orgfree.com   

20211229-Taygeta-NL-Nanotechnologie-en-emp-pulsen-in-gevaccineerde-mensen 

 

 
 

Nanotechnologie en EMP pulsen bij gevaccineerde mensen - Aneeka beantwoordt vragen van Dr 

Alex 

 

Oorspronkelijk in het Spaans: 

 

Dr. Alex: Ik maak deel uit van een groep die een elektromagnetische pulsgenerator van 1000 watt heeft 

gebouwd en we willen tests doen op gevaccineerde mensen die zich bekeren. Ik weet dat Anéeka zei dat het 

voordeel slechts tijdelijk zou zijn. Maar we willen precies weten hoe lang het effect aanhoudt. Minuten, uren, 

dagen, weken? Hoe weten we dat? 

 

Een andere vraag: Veel gevaccineerden worden gedetecteerd met een MAC Code. Dat is een nummer, ik 

denk 8 cijfers lang. Alleen sommige oudere mobiele telefoons detecteren deze nummers. We willen naar dit 

nummer zoeken bij gevaccineerden, elektromagnetische pulse shots toedienen en kijken of het MAC 

nummer verdwijnt. Controleer ze dan periodiek om te zien hoe lang het duurt voordat het MAC nummer 

weer verschijnt. Hoeveel prikken moet een persoon krijgen, waar moeten ze worden toegediend (prik in 

arm, hoofd, borstkas...) en op welke afstand van de huid? Ik herhaal, het apparaat is 1000 watt. 

 

Vraag hen wat ze van dit project vinden. We willen het op video opnemen en via het net verspreiden zodat 

de mensen kunnen zien hoe het identificatienummer verdwijnt (als het gebeurt) zodat ze kunnen zien dat ze 

iets technologisch geënt hebben binnenin en wakker worden! 

 

Laatste vraag, bij sommige gevaccineerde mensen verschijnt het nummer niet. We denken hier aan de 

mogelijkheid dat grafeen wordt opgeladen met energie, bijvoorbeeld met WIFI of andere energetische 

golven. Als dat waar is, zouden we iemand die het nummer niet krijgt, dicht bij een stralingsbron kunnen 

brengen die het grafeen oplaadt en het nummer zou verschijnen? Ik weet niet of ik mezelf duidelijk heb 

gemaakt. Dat is voor de elektromagnetische trigger. En tenslotte, we verhogen het vermogen naar 1800 

watt. Zou dat genoeg zijn om het grafeen tijdelijk uit te schakelen? 

 

Anéeka: De elektromagnetische puls is het onderwerp dat we het minst bestudeerden toen we de monsters 

hadden. De reden is dat we ontmoedigd waren toen we de resultaten zagen. 

 

Wat we zagen was dat de nanotechnologie alleen deactiveerde terwijl de puls werd opgewekt, en dat de 

heractivering bijna onmiddellijk was, ik heb het over seconden. 

 

De watts, of het wattage dat we gebruikten was klein, 300w tot 750w slechts, dus met 1 500w zouden er 

misschien betere resultaten zijn geweest, maar ik kan niet echt een mening geven bij gebrek aan meer 

informatie. Ik herinner me alleen dat K'áal'el zei dat het resultaat in theorie hetzelfde zou zijn, op "papier", 

dus die weg hebben we niet bewandeld. 

 

Wat we wel onderzochten was het uitschakelen van de microgolven door hun eigenlijke 

uitgangsfrequentie, waarmee ze zouden communiceren met 5G microgolfnetwerken en 

dergelijke, om te keren, gebruik makend van het principe van destructieve frequenties. 

 

Het resultaat was dat terwijl deze werden toegepast, de communicatie tussen het nano-grafeen 
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en de 5G logischerwijze tot nul werd gereduceerd, en weer op gang kwam wanneer die 

frequentie werd verwijderd. 

 

Daarom raden wij aan isolatiesystemen voor de proefpersoon te gebruiken, zoals een kooi van 

Faraday, of de 5G- en andere microgolfcommunicatievelden uit de aanwezigheid van de 

proefpersoon te verwijderen. 

 

Ik accepteer dat dit veld meer onderzoek nodig heeft, dus ik vind het prima dat ze experimenten doen. 

 

Volgens wat we hier onderzoeken wordt grafeen niet geladen met energie van een 

elektromagnetisch veld, maar wordt het wel geactiveerd in de aanwezigheid van het signaal van 

zo'n elektromagnetisch communicatieveld. Dit komt omdat het nano-grafeen gebruik maakt van 

of gevoed wordt door het bio-elektrische veld van de geënte persoon. 

 

Robert: Maar is het waar dat ze dat codenummer uitzenden? 

 

Anéeka: Ja, het is waar dat ze een code uitzenden, zoals een ID van een mobiele telefoon. Voor 

ons hier is dit niet alleen als een kentekenplaat in een digitale vorm die de ingeënte personen 

identificeert, maar het is ook een bewijs van de transmissie van het nano-grafeen met het 

elektromagnetische communicatieveld. 

 

Het gaat niet alleen om een "kentekenplaat", maar om een transmissietest, vergelijkbaar met 

een TV-zender die een kleurenbalkbeeld uitzendt met de bedoeling om even later een complexer 

beeld of programma uit te zenden. Het is een "systeem dat klaar is voor gebruik". Het nano-

grafeen zal veel meer gegevens en details uitzenden wanneer het volledig operationeel is. 

 

Robert: Dus het is alsof ze hun aura doorgeven? Om te weten hoe gezond je bent onder andere. En ik stel 

me voor dat dat getal vastligt voor elke ingeënte persoon, toch? 

 

Anéeka: Nee, ik bedoel dat de tv-stations vroeger een signaal uitzonden in gekleurde balken 

voordat ze met hun uitzending en reguliere programmering begonnen. Zoals in de jaren 70 en 

80. Het is een "systeem klaar" dat het grafeen uitzendt om het elektromagnetisch veld te laten 

weten dat het klaar is om instructies te ontvangen. 

 

Ja, het is een vast getal, maar de datatransmissie van het nano-grafeen is complex en dynamisch wanneer 

het wordt geactiveerd met het veld. 

 

Robert: Dus nu zijn ze ze aan het tunen om te zien hoe dit identificatiesysteem werkt? 

 

Anéeka: Ja. 

 

Robert: Wat denk je dat ze zouden kunnen uitzenden, Anéeka? 

 

Anéeka: Het is niet wat ik denk... het is wat ik in het laboratorium heb gezien dat ze 

overbrengen: 

 

ID van het inoculaat, zijn geolocatiepositie, zijn bio-medische gegevens in detail, 

omgevingsmicrofoonfuncties (in theorie ook video), status van de genetische 

veranderingsprocessen die het nano-grafeen in de cellen van het inoculaat uitvoert, en elk ander 

tweerichtingsysteem, ontvangend en zendend. 

 

Een voorbeeld hiervan zijn de transmissies van synthetische telepathie, van twee soorten, de 

open, waar het subject het beseft en waarneemt, "stem van god" bijvoorbeeld, en die van 

wijziging en controle van gedrag op totaal niveau, waar het subject wordt geleid in zijn manier 

van denken, reageren, voor de externe stimulus, en zelfs wat hij zou moeten denken. 

 

Dit is niet alleen afhankelijk van nano-grafeen en is geenszins overdreven, aangezien deze 

technologie reeds is toegepast zonder dat men zich hoeft in te enten. 

 

Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van menselijk gedrag en gedrag door middel van 
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afstandsbediening, om straatrellen te verminderen of te stoppen, of om ze te veroorzaken naar 

de wil van de controleurs. De mogelijkheden zijn enorm. 

 

Totale boerderij. 

 

Anéeka: Het is het ultieme plan, ja. Het zal van de mensen afhangen of ze het toestaan of niet. 

Van hoeveel van hen wakker zijn, en vechten voor hun vrijheid 
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