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Huvudsaklig utrustning och metoder för observation och studier:
●

Optisk bifokus mikroskop, Mag x 1500 max.

●

Optiskt Mikroskåp, Mag x 1500 max.

●

Elektroniskt Mikroskåp, Mag. x 200000 max, data behandlad

●

Molekylär och subatomär utsända frekvenser Spektroskopi

●

Elektronisk gravitations interferometer mikroskåp med mass specifik gravitations mappning, med
subatomär komponent detekterings förmåga, i kombination med medicinsk kvant holografisk dator med
högupplöst hologram datamonitor. Denna har kapacitet att läsa material på kärnnivå (nuclear-level) och
att klassificera ämnen, prover och biologiska vävnader och kapacitet att kartlägga eller läsa cellulärt
DNA av sådana prover.

●

Kvant holografisk dator med medicinskt program inklusive detaljerad simulering av hela
människokroppen med alla dess biologiska processer, för prognostisering av progressiv utveckling med
tidsram. Samma för andra icke-mänskliga arter som studerats.

●

150 mänskliga vävnadskulturer odlade i Medical Pod för att studera reaktioner i realtid.

●

30 icke-mänskliga vävnadskulturer odlade i Medical Pod för att studera reaktioner hos Lyrian,
Andromedan, Arcturian-Dieslientiplex och Urmah-arter.

●

50 flaskor Pfizer COVID 19-vaccin, 5 doser på 0,3 ml.

●

50 flaskor Moderna Vaccine COVID 19, 10 doser x 0,5 ml.

●

50 flaskor AstraZeneca COVID 19-vaccin, 10 doser x 0,5 ml.
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Grafen
Vi har hittat en stor mängd partiklar av substanser i överensstämmelse med Grafen med en atomär och
molekylär struktur i alla substanser, vilka delvis var i oordning och delvis i ordnad kristallin form av syntetiskt
konstgjort ursprung.
Formen eller metoden för att producera sådana partiklar överstiger den teknologiska nivån som nuvarande
mänskliga civilisation har. Det beror på att produktion av dem kräver replikator som är verktyg baserade på en
teknologi för att skapa materia från energi med hjälp av kontrollerade frekvensharmonier. Teknologin
överensstämmer med den typ av materia replikatorer som används på en hög teknologisk nivå av mycket
avancerade icke-mänskliga raser, såsom medlemmar av Federationen av Förenade Planeter har tillgång till.
Teknologin involverar arrangerandet av individuella atomer i syfte att forma partiklar med kristallin struktur. I
denna struktur används den magnetiska kapaciteten eller frekvensen och de elektriska egenskaperna av den
skapade molekylen som på Jorden kallas Grafen. Vidare involveras en teknologi med förmåga att skapa en
intelligent partikel med varierbar storlek men som bara har en storlek på ungefär 10 nm. Partikeln är gjord av
mindre än 60 atomer och är 10 gånger mindre än medelstorleken av ett virus - exosomer.
Grafen som material är extremt motståndskraftigt, flexibelt med transparenta egenskaper om det är grupperat i
rätt kristallin form och har vidare följande egenskaper:
●

värme ledande,

●

elektriskt ledande,

●

hög-magnetiskt eller magnetiserbart.

Genom att gruppera dess molekyler i ett enda plan, kan en Grafen struktur eller blad komma att bli till en atom i
tjocklek. Det är troligen det starkaste materialet som är känt av den mänskliga rasen. Se bild 1.
En enda atom av Kol utgör grunden för Grafen som består av 6 protoner, 6 (eller 7) neutroner och 6 elektroner
(666).
Bild 1
Programmerad Grafen på Atomnivå har potential att
kunna formas i vilken strukturell form som helst genom
att kombinera anslutnings eller bindnings punkter på
dessa molekyler. Detta åstadkoms genom att aktivera
och avaktivera anslutnings- eller bindnings punkter på
varje molekyl genom att använda en elektromagnetisk
reaktion med en specifik frekvens för varje grupp
bindnings punkter av de konstgjort arrangerade
molekylerna.
De elektromagnetiska frekvenser som kontrollerar Grafenet kan göras programmerbart via trådlösa
mikrovågsfrekvenser, inklusive att forma sig själv med i den form som Grafenet kommer att ta, ner till minsta
detalj. Vilket kan ske fortlöpande till dess önskad struktur är formad.
Grafenet i vaccin flaskorna har mycket låg magnetism intill dess de förs in i en levande vävnad då de aktiveras
och börjar en för-programmerings process. I det moment injiseringen kommer in i kroppen blir Grafenet hög
magnetiskt. Fältet av elektrokemiska och biologiska frekvenser i kroppen triggar det programmerade Grafenet att
aktiveras. Effekten uppnås genom att omgruppera molekylerna i Grafenet till en nödvändig struktur för generering
av en magnetisk polaritet som aktiveras i närkontakt med en levande organism och dess bio elektriska funktioner.
Grafenet färdas genom blodomloppet över hela kroppen och fäster vid vävnaderna i processen och hittas i större
mängd i vävnader var det finns högre koncentration av Grafen per ml (milliliter) blod. Således i vävnaderna med
högre koncentrationer av Grafen molekyler hittar vi i närheten av injiceringen som förklarar de magnetiserade
armarna som rapporteras över hela världen.
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När Grafenet når en levande vävnad kommer det att fästas till cellernas väggar och kommer in i varje cell genom
att filtrera sig genom cellmembranet på grund av sin ringa storlek. Så snart det är inne i cellerna, kommer
Grafenet röra sig mellan organeller och bearbeta respektive cellkärna var det kommer att fästas vid cellens DNA.
Grafenet formar nano-tub-liknande strukturer runt respektive cells DNA och i direkt kontakt med det tar det över
eller kapslar det in DNA:t, se bild 2:
Bild 2
Omedelbart därefter kommer varje nanorör-segment att reagera på de
elektromagnetiska-bioelektriska egenskaperna och den specifika elektriska
resistansen hos varje komponent i cellulärt DNA; Adenin, Tiamin, Guanin, Cytosin
eller A-T-G-C.
Och dess reaktion mellan porerna eller öppningarna i Graphene-gittret, kommer att
skapa en exakt kopia av DNA-strukturen, men med magnetiska egenskaper, inuti
nano-rörs-strukturen som omsluter det cellulära DNA:t. Och med denna procedur kan
Graphene avkoda DNA:t inuti varje cell samt läsa eller överföra informationen på ett
tekniskt sätt, liknande det sätt som sker på en dators hårddisk, samma princip.

Så snart avkodningen av det cellulära DNA:t skett kommer Grafenet att reagera på ett:
●

i förväg programmerat sätt
eller

●

genom fjärr aktivering genom användning av mikrovågor i överensstämmelse med 5G frekvenser mellan
3.4 GHz och 29.8 GHz men inte enbart dessa.

Med de specifika generna avkodade eller hittade kommer det aktuella Grafen segmentet att attrahera en Grafen
liknande sekvens-frekvens som även är vad som hittats i blodet på injicerade personer.
Detta Grafen innehåller mRNA sekvenser som är RNA programmerade och kodade för ett specifikt protein i syfte
att förändra en specifik DNA sekvens.
mRNA:t extraheras av detta Nano Grafen med ovan beskrivna procedur från cellens grund-spår av organismer
som finns i vaccinet. Dessa organismer inkluderar StamCeller från:
●

mänskliga foster,

●

apor,

●

nötkreatur,

●

andra ryggradsdjur.

●

ryggradslösa djur som vi ännu inte än haft möjlighet att fullt ut identifiera i nuläge

Vidare finns inkluderande, celler och DNA från Hydra vulgaris som Grafen har isolerat och med vilket Nano
Grafen antingen på ett fullt för-programmerad sätt eller via fjärrstyrning via 5G signaler och liknande, kommer att
ta dess genetiska sekvens som grund eller resurser för att forma mRNA-strängarna med vilka de kan ersätta de
ursprungliga DNA strängarna i de mänskliga cellernas med injicerat material.
Nano Grafen partikeln attraheras av en cell och grupper av celler som bildar specifika vävnader med hjälp av
motsvarande elektromagnetiska mikro-frekvenser och innesluts som egenskaper i själva Nano Grafen
strukturerna. Dessa partiklar kommer att utföra alla genetiska förändringar i det cellulära DNA:t på samma sätt
som konstgjorda virus med sitt mRNA - innehåll gör genom användandet av den omvända avläsnings
proceduren men styrs av dessa konstgjorda partiklar.
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På samma sätt innehåller vaccinerna redan Nano Grafen-inkapslade mRNA sekvenser från fabriken, vilket utgör
specifikt mRNA i syfte att ersätta särskilda gener inom cellerna av exakta vävnader i kroppen hos injicerade
personer.
Effekter av förändring av arvsmassan och dess kontroll
Nano-Grafen som förprogrammerat smart damm har förmåga att:
●

alternera den mänskliga arvsmassan antingen delvis eller specifika gener,

●

såsom de som kontrollerar reproduktionssystemet eller delar av det,

●

gener som styr neutrala processer i hjärnan av de injicerade,

●

eller förändra hela den mänskliga arvsmassan.

Och denna process kan fjärrkontrolleras. Vilket formar den mänskliga kroppen till en biologisk nickedocka helt
kontrollerad av de som kontrollerar denna teknologi.
Med denna teknologi kan en population, liten grupp inom populationen eller specifika individer göras sterila. Det
sistnämnda förefaller vara en förprogrammerad process inom smart Nano Grafen oberoende av instruktioner
utifrån.
Teknologin kan även aktivera specifika gener eller avaktivera dem för att skapa den önskade effekten av de som
kontrollerar denna teknik. Exempelvis uppkomsten av olika slags sjukdomar och medicinska tillstånd associerade
med genetiska problem, såväl som cancer samt framväxt och kontroll över så kallade virus sjukdomar i en grupp
av människor eller specifika individer kan även uppnås.
I samband med olika reaktioner är Grafenet självt, tillräckligt för att den injicerade skall kunna utveckla
systematiska inflammatoriska problem med en cytokin-storm som kommer att generera skadliga
kroppsreaktioner som utvecklandet av tromber och blodproppar, utan närvaron av något protein, kallad Spike,
som det har benämnts i många cirklar. Bland de första platserna i kroppen som kommer att påverkas av detta
kommer att vara lungorna och hjärnan.
Vi ser själva konceptet Spik Protein som ett försök till förklaring på Jorden av en process som är mycket mer
komplicerad.
Det är sant att det finns protein-kapslar som skulle kunna bli kategoriserade som Spik Protein eller syntetiskt
virus, men som jag har beskrivit ovan, så kan dessa sammanställas som proteiner av mRNA inbyggda i Grafen
partiklar.
Situationen är att den normala mänskliga vetenskapliga forskningen bara kommer att se Grafen mikro partiklarna
och inte mRNA innehållet som i sin tur förändrar DNA i de cellerna den kommer i kontakt med. I andra fall
kommer mänsklig forskning bara ha förmåga att hitta specifika mRNA molekyler och inte Grafenet som
kontrollerar dem inifrån.
På samma sätt är dessa proteiner, av vilka många kan kategoriseras som Spik, råvaran eller grundmaterial för att
Grafenet skall få genetiska resurser för att göra efterföljande ändringar av DNA i respektive injicerad person.
Även om inte alla injicerade personer kommer att ges eller kommer att få samma förändring, kommer Nano
Grafenet ha förmåga att genomföra det, åtminstone som en latent potential.
Eftersom Nano Grafenet självt reagerar på stimulansen från en specifik signal i 5G området genom att skicka
tillbaka en signal till avsändaren med innehållet av den kompletta databasen, inte bara av hela totala arvsmassan
på varje injicerad individ utan även läget på processen för mutationens förändring. Med denna teknologi får
kontrollanterna således en komplett DNA databas av hela den mänskliga befolkningen, åtminstone från de som
injicerats.
Röster - manipulation av tankar ideer
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Denna Nanoteknologi kan forma och etablera en intern reaktion av hörsel-stimuli, vilket innefattar att:
●

den har förmåga att sända och ta emot ljud som via en mikrofon inplacerad i den injicerade personen,

●

såväl som möjligheten att överföra vibrationer som kan få individen att tolka det som röster i sitt huvud,

●

även stimulera specifika grupper av neuroner, som tar syntetisk telepati till en bredare och mer effektiv
nivå mer som mål att uppnå massmanipulation.

Om vi så tar detta ett steg vidare, eftersom Grafen nanoteknologi mycket enkelt kan passera genom blods
barriärer i den mänskliga hjärnan, pga dess ringa storlek, hamnar Nano Grafenet sedan mellan neuroner och
mellan dendriter, vilket effektivt kontrollerar den Axiomatiska av-polariseringen och timingen samt kvaliteten av
neuro sändarna, såväl som den exakta bioelektriska frekvensen för varje enskild individs av-polarisering.
Detta skapar möjlighet att:
●

inte bara läsa av-polariseringen och interaktiviteten mellan hjärnans neurala nätverk och överföra det till
5G nätet,

●

utan även ger möjlighet att inplantera tankar och idéer genom att kontrollera dynamiken hos
bio-elektriska och kemiska-neuro sändares frekvenser i hjärnan.

Denna typ av neutral kontroll av elektromagnetiska frekvenser, konstgjorda Neuros Modulation eller ATM och
även genom att förändra nervcellernas DNA, kommer att generera en effekt av apoptos - celldöd, kraftig förlust
av neuroner.
Parasiter som upptäcktes i vaccinerna:
Microfilaria: I Pfizer i 15 av 50 doserings flaskorna, Moderna 35/50
Toxoplasma gondil: I Moderna: 28/50, Pfizer:8/50, AstraZeneca: 32/50
Trypanosoma brucei: I Moderna 12/50. Pfizer: 38/50, AstraZeneka: 22/50
Med andra ord, inte alla parasiter är synliga. I några flaskor hittades de i olika stadier i respektives cykel i alla
vacciner av samma parti eller i dess genetiska spår och innehållet varierar mellan de olika varumärkena.
Men bevis på förekomsten av parasiter hittades i alla de 150 doserna av vaccin exemplaren som testades. I
vardera tre förpackningar fanns 50 doser från varje varumärke. Vi fann att det högst sannolikt att andra typer av
parasiter finns i andra serier som vi helt enkelt inte har tillgång till.
BILD 3
Vi fann observerbara varianter av
parasiter som inte finns i min databas
och vi har ännu inte haft möjlighet att
katalogisera dem eller relatera dem enligt
befintlig mänsklig klassificering.
Och det är mycket möjligt att vissa av
dem är genetiskt manipulerade. Det vill säga vaccin specifika och genetiskt utformade för vacciner som även inte
finns i ett fritt eller naturligt tillstånd. Dessa hittades i alla 150 prover.
Vi hittade även starkt magnetiskt kristallint transparent grafen strukturer i mask-liknande former på grund av
interna-partikel-bindningar som under ett mikroskop kan misstas för parasiter. Detta utesluter inte närvaron av
alla detekterade parasiter som beskrivs ovan. Detta inkluderar även att Svart Grafen existerar i en mask liknande
form eller trådliknande struktur i överensstämmelse med Morgellons sjukdom.
Det är också värt att nämna att innehållet i injektionerna inte är enhetligt och även inom samma parti och
förpackning av samma märke varierar det från flaska till flaska. Vilket stödjer det faktum att de kan användas för
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individspecifika doser styrt av de som kontrollerar Plandemin. Detta gäller åtminstone för de 150 prover vi hade
tillgängliga men innehållet i andra prover och andra märken kan skilja sig från vårt testmaterial.

Spik Protein:
●

Spik Protein uppfattar vi som själva virus behållaren (Grafen behållaren)* som utgör de delar av viruset
som fäster vid cellernas receptorer.

Vi fann inga bevis på att Spik proteinet överensstämmer med SARS CoV-2 eller något SARS-liknande virus i
doserna för injicering, vilket otvetydigt utesluter att innehållet i dessa kan klassas som ett vaccin eftersom de inte
innehåller någon biologisk substans för att tillverka eller orsaka antikroppar.
Bild 4
Men eftersom vi praktiskt taget fann ett zoo av organiskt och oorganiskt
material i varje flaska, kan närvaron av proteiner i ett tillstånd eller storlek
mindre än 100 nm tolkas som någon form av virus eller exosomer inne i
doserna, men då som ett resultat av de biologiska kaos som vi såg i flaskorna
som inte i stämmer överens med något SARS-virus.
Dock ser jag inte att det kan motiveras eller tas som ursäkt för att de kan vara
antikropps framkallande reagenser, eftersom de finns i en sådan omfattning och
kaotisk variation som inte motsvarar SARS eller SARS CoV-2.
De tolkas bara av Spik proteiner som forskarna på Jorden kan förväntas hitta i en soppa av biologiskt material.
Vi bedömer således att biverkningarna som tillskrivs Spik-proteinerna som många forskare rapporterar inte
kommer från denna klass av proteiner i sig, utan förväxlas med de mycket giftiga reaktionerna som orsakas av
själva Grafenet.
Jag måste förtydliga att Grafenet kan ändra form och molekylär sammansättning eller partikel sammansättning
efter behag efter injiceringen, eftersom det handlar om nanoteknologi. Och förutom Svart Nano Grafen finns det
höga halter av Transparent Kristallint Nano Grafen som på grund av dess begränsade molekylstorlek, mindre än
något virus, inte upptäcks i celler. Än mer svårt är det att upptäcka dessa i en vävnad eller i en blodpropp för den
mänskliga medicinska vetenskapens sökande efter orsaken.
Nano Grafen kommer inte heller att reagera på den kemiska reaktant som används för att detektera och
klassificera biologiskt innehåll i ett vävnads- eller blodprov. Grafenet kommer inte att hittas under optisk
mikroskopi och elektronisk mikroskopi. I bästa fall kan de ses som en serie genomskinliga myom som i de fallen
beror på Nano Grafen koncentration.
Med andra ord:
●

vad som orsakar blodkropparna är Grafenet och inte något Spik protein.

Nanopartiklar av lipider och tungmetaller:
●

Stål,

●

Järn,

●

Barium,

●

Strontium 38,

●

Titan,

●

Guld och aluminium.
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Dessa metaller finns i spår som hittas i den strukturella sammanflätningen av Grafenet som finns i injicerings
doserna och är vad som orsakar reaktioner som blodkoagulering (proppar):
●

Bildandet och uppkomst av blod myom av röda blodkroppar sker omedelbart när ett normalt blodprov är
förorenat med ämnet i injiceringarna vid den observerade mängden av 1/100.

●

Denna koagulerings reaktion observerades i alla vävnadsprover och även i prognoserade datormodeller
med resultat i överensstämmelse med varandra.

●

Ämnen i injiceringarna orsakar blodproppar, punkt.

Dock utesluter jag inte att den enorma mängden biologiskt material även kan orsaka blodproppar eftersom de
kommer att leda till en mängd kroppsliga biverkningar. Vilket i sig är själva syftet med det genetiska materialet
och vävnaderna samt att i materialet ingår en variation av grupper från icke-mänskliga och mänskliga
DNA-strängar för att leverera grundmaterial till nanoteknologin.
Syftet med det är att bilda mRNA/pRNA - polymerase (enzym för att syntetisera långa kedjor av polymerer eller
nukleinsyror - wikipedia)* så att de kan göra förändringar av DNA:t i de mänskliga cellerna vid injiceringar efter
behov samt att det är styrbart via 5G-nätverk och liknande.
Andra användningar som vi ser med det varierade biologiska material som vi funnit i doserna:
●

Stamceller från människor och apor, komplex fostervävnad inom substansen, dvs. flera fosterceller,
fortfarande cellulärt bundna, av mänskligt, nötkreaturs- och ursprung från apor, bland annat svåra att
identifiera celler och vävnader.

●

Detta är tänkt orsaka överbelastning och kollaps av de injicerade personernas immunsystem på ett
progressivt sätt som i första hand orsakar att opportunistiska sjukdomar av alla möjliga slag kommer att
stimuleras, förutom att det skapar autoimmuna tillstånd.

●

En hel flora av problem orsakas av ett kollapsat immunsystem som liknar det som beskrivs hos patienter
som diagnosticeras med HIV men som kan ske mycket snabbt, exempelvis inom några dagar eller
månader men i vissa fall endast inom minuter eller timmar.

●

Vi ser denna överbelastning av immunsystemet som en del av ett nödvändigt ramverk som ska
provoceras inom varje injicerad patient för att ockupera och försvaga immunsystemet under tiden Nano
Grafen teknologin verkar och utför de inre programmerade förändringarna inom människokroppen för att
på så vis maximera dess effektivitet.

Det finns mänskliga studier som påvisar att Grafen inte är giftigt och inte orsakar någon reaktion. Jag måste först
och främst betona att det finns olika typer av Grafen, vissa är inte giftiga men andra är det. Vidare måste jag
understryka att vi inte pratar om en närvaro av trögrörligt Grafen här, utan om nanoteknologi som använder
Grafen som huvudsakligt råmaterialet.
Nanoteknologin som används är i huvudsak baserad på Grafen, men inte enbart. Enligt vad jag nämnde ovan
har vi hittat ett flertal metaller vilka är sammanflätade i den kristallina matrisen av själva Grafenet och placerade
där. Effekten av det resulterar i att nanoteknologin får en flexibilitet som gör att den kan reagera på olika
mikrovågsfrekvenser i huvudsak 5G-nätverk som med sin större bandbreddskapacitet lämplig för kontroll av
Nanopartiklar baserad på Grafen.
Således leder sammanflätningen mellan metallerna och Nano Grafen till de önskade funktionerna.
Dessa så att säga intelligenta nanopartiklarna, eller nano damm, är således uppbyggda av flera element som är
listade ovan. Grafenet utgör endast huvudkomponenten.
Jag använder termen Nano Grafen ovan, eftersom Grafen är huvudkomponenten som används för tillverkning av
smarta partiklar i överensstämmelse även med vad som benämns som nano robotar. Jag betonar dock att det
inte är det enda materialet som behövs för att sådan nanoteknologi ska fungera. Kom ihåg att denna typ av
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teknik styrs med hjälp av specifika mikro frekvenser med exakta energiska riktningar för varje grupp av
nanopartiklar och även exakt för varje enskild nanopartikel om det behövs.
Det kan förklaras genom att tilldela varje nanopartikel ett nummer som representerar den mikro frekvens som
den är avsedd att reagera mot när den frekvensen tas emot. Detta gör det möjligt att få nanopartiklarna att slå på
eller stänga av receptorer på cellens yta och som gör att den antingen fästs till andra nanopartiklar för att bilda
mer komplexa strukturer eller också fästa på vävnad eller individuella celler inom den injicerade personen. Dessa
nanopartiklar, eller Nano Grafen, rör sig huvudsakligen i kluster med samma tilldelade frekvens. Några av dessa
kluster är de maskliknande former som vi beskrev ovan.
Bild 5
Inte alla nanopartiklar som finns i injicerings doserna som felaktigt
benämnts som vacciner har samma struktur eller egenskap, utan kan
kategoriseras i två huvudgrupper:
● A.)
De med verkan eller struktur som bildar mer komplexa objekt såsom
nano tuberna (bild 2) som läser och avkodar DNA i kärnan i
cellkärnan och …
● B.)
De behållare som är Grafen nanopartiklar som innehåller och
transporterar genetiskt material i form av RNA och mRNA
(m=budbärare) redo att starta den omvända transkriptionsprocessen
för att därigenom mutera det ursprungliga DNA:t på begäran av det
program som kontrollerar nanotekniken. Jag hänvisar också till dessa behållare som syntetiskt
nanoteknologiskt virus.
När det gäller typ A.) kan de fästa vid receptorerna själva eller Spike-proteiner från virus - exosomers av
organiskt ursprung och ändra sina egenskaper och deras egenskaper för anslutning till cellulära receptorer, enligt
deras program.
Bild 6
När det gäller B.) bär de inte bara RNA, mRNA utan även
enzymer som är nödvändiga för den omvända
transkriptionsprocessen. Detta mRNA, pRNA och deras
enzymer produceras inom de ursprungliga cellerna hos de
injicerade personerna och transporteras via blodomloppet
genom användning av naturliga exosomer styrda av
Nano-Grafen. Och vi observerade också att denna
Nano-Grafen typ B.) även har förmåga att transportera
mRNA och enzymer på egen hand.

Utsöndring eller överföring av smitta
I både de organiska cellkulturerna och i den prediktiva människokropps modellen (bild 7) skapad av en
Holografisk Dator, observerades en kraftfull kroppsreaktion på grund av närvaron av kemiska gifter kombinerat
med invasion av biologiskt material som orsakade ett starkt immunsvar från infektions källor.
Kroppens reaktion larmar som ett resultat av ett starkt giftigt tillstånd i vävnaderna, särskilt i hjärna, lungor, lever
och njurar, i den ordningen, vilket orsakar synliga vävnadsskador.
Denna reaktion påverkas även av en förändring av de syrebärande egenskaperna på grund av minskad och
störd verkan av hemoglobin i blodet, i kombination med en allmän utarmning av den kapillära blodcirkulation som
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påverkar hela kroppen. Detta ger särskilt märkbara effekter på ögon, hjärna och reproduktionssystem hos både
män och kvinnor, bland andra platser.

Bild 7
Vidare orsakar det ett tillstånd av brist på syresättning, hypoxi och brist på
korrekt och näringsrik cellulär miljö, vilket otvetydigt orsakar cellulär mikro
nekros till cellulär nekros eller apoptos med sken av förhållanden med
extrem giftighet i vävnader. Vilket i sin tur kommer att orsaka produktion av
cellulära exosomer avsedda att larma övriga celler, för att informera dem
om det existerande problem som de har och som en metod för att påkalla
att föroreningar och toxiner som invaderar cellerna.
När dessa celler går in i ett tillstånd av larm kommer de gå in i
överlevnadsläge och inte i ett normalt reproduktivt läge. Och detta skapar
en situation eller tillstånd i vävnaderna som starkt påminner om utseendet
av cancertumörer, som ser ut som cancer.
Injiceringen av detta så kallade vaccin orsakar cancer!
Dessa exosomer som utsöndras av vävnaden i larmtillstånd utsöndras från den injicerade personens kropp
genom dennes kroppsvätskor och genom den egna andningen.
Smittorisk
Om en annan icke-injicerad individ är i närheten av den injicerade individen och har ett fysiologiskt tillstånd som
motsvarar koden eller meddelandet för en av dessa exosomer eller virus som hos den injicerade personen, så
kommer den andre kunna få motsvarande symptomatiska reaktion.
Och sådan symptom motsvara eller inte olika kända virussjukdomar, startas en kedjereaktion av smitta mellan
s.k. vaccinerad och icke-vaccinerad. Dock vill jag betona att de vaccinerade alltid kommer att ha ett betydligt
svagare immunsystem än de icke-vaccinerade, vilket gör det svårare för vaccinerade att återhämt sig.
Av den anledningen kommer icke-vaccinerade människor stå starkare och har en god chans att överleva denna
bio vapenattack mot mänskligheten, i jämförelse med en vaccinerad person, vars chanser vi bedömer som nära
noll.
En vaccinerad person kommer konstant sända ut Nano-Grafen som kan införas i organismen hos en
icke-vaccinerad person som i liten kvantitet börjar aktiveras som den programmerats och kommer att försöka
göra motsvarande genetiska förändringar i den icke-vaccinerade.
Huruvida en icke-vaccinerad individ uppvisar symtom eller biverkningar beror på graden av exponering mot en
vaccinated individ eller individer och den faktiska fysiska motståndskraften samt det allmänna hälsotillståndet hos
den icke-vaccinerade individen.
De mest utsatta och sårbara är lungor och slemhinnor hos den icke-vaccinerade för förändringar och
immunologiska reaktioner på förekomsten av naturliga exosomer på grund av extrem giftighet hos de
vaccinerade människornas vävnader från konstgjorda exosomers - virus som Nano-Grafen frigör och sprider från
vaccinerade individer.
Nano-Grafen är förprogrammerad att påverka individernas reproduktionssystem i syfte att göra dem sterila, som
nämndes inledningsvis.
Vidare nämndes ovan att Nano Grafen producerar konstgjorda virus eller exosomer med hjälp av själva cellerna
hos den injicerade personen. Nano Grafen som är fäst vid konstgjort virus som den producerat kommer att
utsöndras och spridas av de injicerade i form av exosomer - virus. Dessa produceras av nanoteknik och
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innehåller samma nanoteknologi, i form av Nano-Grafen som leder till att samma Nano-Grafen produktion
kommer att gå från person till person, från vaccinerad till icke-vaccinerad person.
En annan viktig punkt är att Nano-Grafen inte bara finns i vacciner utan:
●

i ett otaligt antal bearbetade livsmedel,

●

nås via mänsklig kontakt med kemikalier som kosmetika och krämer,

●

matoljor och inom andra mediciner,

●

mediciner, oavsett om de är injicerade eller orala,

●

de finns i bekämpningsmedel och konstgödsel,

●

i fordonsvätskor och smörjmedel,

●

fordons olja och hydralvätska,

●

bland annat i otaliga andra områden.

Nano Grafen finns också i de Chemtrails som jorden systematiskt har besprutats med under många år.
Detta underlättar inte bara spridningen av syntetiska virus mellan människor oavsett om de är injicerade eller inte
och orsakar onormalt hög elektromagnetisk reaktivitet i all organisk vävnad, inklusive växtlivet.
Kontroll av allt och transhumanism
Kontrollen, både biologiskt och beteendemässigt via artificiell neuro moduleringsteknik har pågått i flera år och
injiceringen med hjälp av den obefintliga SARS CoV-2 är bara en ursäkt för att påskynda processen av absolut
kontroll. ….
Planen är att använda specifika frekvenser som styrs av mycket avancerade AI-datorer utom räckhåll och
förståelse för den genomsnittliga populationen på Jorden. Processen av trans-humanism och dess assimilering
med terrestrial biologi, speciellt den mänskliga och denna är kopplad till ett internet-liknande kontroll-nätverk av
alla saker (Internet of things - smart technology)*.
De allvarligaste aspekten med planen är att den genomsnittliga personen inte ser att det inte bara handlar om hur
de skall kunna komma åt internet, utan hur internet skall kunna komma åt dem.
Via den sekt som kontrollerar Jorden, är målet att ha absolut kontroll över vad människor gör och vad den
mänskliga befolkningen tycker genom att även inplantera tankar och känslor med hjälp av denna teknik.
Nano Grafenet som finns i vaccinationerna kommer inte bara att fungera som en metod för omedelbar kontroll
och utrotning av den mänskliga befolkningen, utan även fungera som en metod för kontrollerad genetisk
förändring för att anpassa biologiska kroppar, särskilt människor, till att utgöra en del av ett kontrollerat
informationsnätverk-Internet.
Bild 8
Såsom fallet är med människokroppar, är de alla del i ett komplext
biokemiskt-elektriskt system som behöver en mycket fin och specifik balans för
att fungera. Varje förändring i en kropps frekvenser, såsom de som orsakas av
Nano Grafen, orsakar allvarliga skador på hela systemet. Och en plötslig
obalans inträffar, som när någon just har vaccinerats, är tillräckligt för att kunna
orsaka förlust av medvetande, svimning och till och med död.
En biologiskt och mentalt kontrollerad människa, som inte längre har den
minsta fria vilja, kan även fås att tro att dennes tankar och beslut är dennes
egna och inte påtvingad med teknik. Den livserfarenhet en sådan kontrollerad
människa kommer att erfara blir därmed helt försvagad.
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Det sker på grund av personens frekvensens efter injiceringen blir oförenlig med Själen som drar sig tillbaka och
lämnar kroppen som därefter kommer att fungera som en fjärrstyrd biologisk robot med ett bikupe liknande
sinnelag.
Denna oförenlighet från den ursprungliga frekvensen leder till att själens signal från Ursprungets-källa (Gud,
Skaparen…) själv, att inte längre kan länka sig till kroppen. Det sker genom att den förändrar den existentiella
frekvensen i den biologisk kroppen som därmed blir oförenlig med den ursprungliga Själs-signalen från
Ursprungskällan, onenessfält. På det sättet kan Jordens kontrollanter stöta bort de själar de inte vill skall bebo
Jorden för att istället gynna de som de vill ha.
Denna teknik har förmågan att ändra kroppens frekvenser för att göra dem kompatibla att bebos, parasiteras eller
användas av alla typer av varelser, från det så kallade nedre Astrala eller negativa utomjordiska raser som
Kabal/Cabal önskar skall komma in till planeten Jorden, även i ett fysiskt plan.
Varning, attacker mot individer:
●

Det har sagts länge att mörka och elaka varelser från det så kallade Lägre Astrala alltid söker efter
vägar att komma in i den fysiska världen och detta är ett perfekt sätt att anpassa mänskliga kroppar för
att kunna användas av dem.

Det finns också otaliga fall där människor blivit teknologiskt attackerade eller orsakats oförklarliga fysiska eller
besvärliga hälsoproblem eller sjukdomar. I de normala etablerade medicinska systemet och vetenskapen på
Jorden kan de inte hantera den här typen av situationer, eftersom de är helt omedvetna om den typen av
fjärrstyrnings teknologier av människokroppen och dess biologi samt av själva tankeprocessen hos en människa.
Man kan i det fallet säga att det handlar om "illegalt trakasserande av individer (targeted individuals)" som vi har
hört talas om under flera flera år nu.
Detta förklarar till stor del otaliga fall av oförklarliga sjukdomar, av vilka många är förknippade med en obefintlig
SARS CoV-2 eller med psykiska eller psykosomatiska sjukdomar. Det är mycket troligt att systemet som styr
Nano Grafen via mobila nätverk, oavsett om de är i frekvensområdet av 5G eller inte, kan utföra tester för att
kontrollera effekter på individer, slumpmässigt eller på individer som själva systemet eller Kabal/Cabal har
stämplat som farliga eller upproriska.
Jag insisterar att man inte behöver injiceras med det aktuella falska vaccinet mot det icke-existerande SARS
CoV-2 för att vara mottaglig eller offer för den här typen av teknologier, eftersom Grafen finns överallt. Oavsett
om det bara är vanligt grafen eller tekniskt Nano Grafen, så ökar dess blotta närvaro i organismen reaktiviteten
hos biologiska vävnader av elektromagnetiska fält.
Den kanske allvarligaste problemet att inse är att de genomsnittliga människorna inte kommer att ha kapacitet att
förstå allt detta som händer, utan kommer att ta det som science fiction eller överdrifter. Dock kommer det ändå
påverka dem och påverkar dem.
En aspekt är att deras reaktioner av bristande medvetenhet och förnekelse om detta får för dem det omvända
kännetecknet, dvs. en sådan person betraktas ha sina sinnen under kontroll, till förmån för systemet, i ett slags
mentalt letargi tillstånd. Få visar sig vara immuna mot detta och inser vad som faktiskt sker.
Jämväl har det hävdats att biologin, DNA, alltid återgår till sitt ursprungliga mönster och det gäller fortfarande.
Men detta system av Nano Grafen teknologi orsakar beständiga skador på det biologiska systemet, på DNA, så
att det inte fungerar längre enligt samma principer som tidigare. Principer som bygger på manifestation av subtila
eteriska energier på det organiska materialet eller DNA som i stället ändras av ett elektromagnetiskt system av
specifika kontrollerade frekvenser som hindrar den ursprungliga och naturliga processen för DNA-manifestation
att fungera.
Mer behöver inte sägas än att konsekvenserna av allt detta är extremt allvarligt.
Detta föreliggande dokument representerar vår besättnings samlade ansträngning till analys i slutet av Oktober
2021.
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Det betyder inte på något sätt att dessa data är helt definitiva och inkluderar inte heller alla processer eller allt
som injiceringarna orsakar. Vi kommet att utveckla våra observationer vidare och ge snabba uppdateringar när
de dyker upp. Vi ser att andra forskare kommer till andra slutsatser som kompletterar, där var och en agerar på
sin nivå och förmåga.
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